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God Jul kära Garissavänner!
Ett varmt tack till alla, som med bidrag till Monica och Carl-Axel Ekmans
insamlingsfond gör det möjligt att fortsätta verksamheten och stödet till
flickhemmet och skolan i Garissa, samt kampen mot könsstympning.
Under året har stiftelsen förändrats en del, Göran Claes
har tagit ett steg tillbaka och är nu suppleant till styrelsen och ny ordförande är jag Bosse Lindell. Vi har också
fått in en ny styrelsemedlem, Cecilie Tenfjord-Toftby,
riksdagskvinna sedan 2008. Naturligtvis kommer stiftelsen att jobba vidare i samma anda som tidigare för
att hjälpa flickorna i Garissa. Det behövs mycket pengar
för att hålla verksamheten i Garissa igång och vi letar
hela tiden nya vägar för att få in medel till ett fortsatt
stöd till våra flickor.

Carl-Axel blev också mycket uppmärksammad på
den s.k. Elfsborgsgalan. Spelarna i IF Elfsborg hade
tillsammans gjort en insamling som överlämnades till
Carl-Axel och stiftelsen, han fick dessutom, som förste
mottagare, ett nyinstiftat pris ”Vi tillsammans”.

Carl-Axel, som är vår hedersordförande, har som vanligt även i år varit på Fristadskolan utanför Borås och
hållit föredrag om sitt älskade Garissa inför 115 sjundeklassare. - De satt där knäpptysta, ingen hade mössan
på och de lyssnade verkligen, säger en glad Carl-Axel.
Några dagar efter föreläsningen på Fristadskolan gjorde sjundeklassarna en halv dags dagsverk då de samlar
in pengar till Garissa, i år blev det över 66.900:- kronor
som överlämnades under en fotbollsmatch på Borås
Arena.
Jag frågade en av flickorna på Fristadskolan hur de
lyckas få ihop så mycket pengar på en eftermiddag.
- Ja, vi berättar det Carl-Axel berättade om Garissa och
då vill alla vara med och hjälpa till, svarade hon.

Jag avslutar med ett citat av Carl-Axel - Det är fint med
kärlek även på äldre dar. Jag har haft ett rikt liv, tänk
att ha varit så ensam en gång i tiden, som jag var som
barn och så fick jag ett helt fotbollslag, över 120 flickor i
Afrika, fem barn, 14 barnbarn, och tolv barnbarnsbarn.
Du kan tänka dig att jag är lycklig.
Bosse Lindell
Ordförande

Hur är det i Garissa?
Vi har träffat Martti Valkonen, ledamot i styrelsen i Monica och Carl-Axel
Ekmans insamlingsstiftelse och den som senast tillsammans med Urban
Tapper, medicinteknisk ingenjör, besökt Garissa.
Vad är ert uppdrag och
syfte med resorna till
Garissa, som ni gjorde
för fjärde gången?
- Vi åker dit för att se till
att sjukhusets utrustning
fungerar, vi renoverar och
kontrollerar, men självklart ser vi också till att
allt är i ordning och som
det ska även på skolan och
i flickhemmet.

Hur länge var ni där och vem betalar er resa?
- Vi var där under 10 dagar i oktober och resan
betalas av Gärdhemsstiftelsen. Vi hann med allt vi
planerat, dessutom strejkade sjuksköterskorna
och läkarna på sjukhuset
så vi fick arbeta i lugn
och ro. Däremot hade
de det väldigt stressigt
på SIMAHO, som har
utbildning för att minska
könstympningarna och
dessutom mödravård
och förlossningar. Innan
strejken hade man 30
förlossningar i månaden,
nu var det över 130.

Hur var det på skolan och flickhemmet?
- Vi har vunnit flickornas förtroende, nu vågar de
prata med oss och ta bilder, de kom t.o.m. ihåg våra
namn sedan förra året. Allt är i ordning, städat,
rent och snyggt både på skolan och i flickhemmet.

Sätt in ditt bidrag till Monica och
Carl-Axel Ekmans Insamlingsstiftelse:
Plusgiro: 90 01 77 - 7
Bankgiro: 900 - 1777
Swish: 1236026868

De känner också väl till
Carl-Axel och Monica trots
att det är åtta år sedan
Carl-Axel var där, det beror
på att lärare och personal
berättar om hur verksamheten startade och varför.

Den vanliga frågan,
kommer de insamlade
pengarna fram?
- Ja, verkligen! De har en speciell bokföring för
stiftelsen, mycket välskött och specificerad i detalj.
Allt är daterat, in- och utgifter verifierade och allt är
spårbart. Det känns väldigt tryggt.
- Flickhemmet och skolan är helt beroende av de
insamlade pengarna, som kommer från stiftelsen för
att kunna bibehålla verksamheten i nuvarande skick,
tillägger Martti.

Vad tycker man om vår verksamhet i Garissa?
- I hela Garissaregionen är skolan och flickhemmet
välkänt och har ett väldigt gott renommé. Vår förhoppning är att kunna åka dit även 2018.

Det låter väldigt bra och positivt, inget dåligt?
- Jo, ett par saker som de förhoppningsvis fixar, en
lastbil hade kört ner en bit av en säkerhetsmur, ett
par moskitonät på elevhemmet hade några hål, dom
är viktiga för att minska risken för malaria och så var
en av flickornas gungor sönder, men som helhet är
allt väldigt, väldigt bra tack vare våra givare. Och så
får jag alltid magsjuka efter tre-fyra dar!

Tack Martti!

God Jul &
Gott Nytt År
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