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Kära Garissavänner!
Nu har det gått ett halvt år sedan vår idol, hjälte och vän Carl-Axel Ekman
lämnade jordelivet. Det har varit mycket saknad, framför allt på IF Elfsborgs
hemmamatcher på Borås Arena, där Carl-Axel var en trogen supporter ända
fram till avslutningsmatchen i höstas.
Carl-Axel och hans fru Monica började insamlingen
av pengar i privat regi redan 1989 för att hjälpa utsatta
flickor i Garissa, Kenya. Man byggde upp ett flickhem
tillsammans med kvinnoorganisationen Womenkind i
Garissa 1995. Paret Ekman jobbade också aktivt med
att bekämpa kvinnlig könsstympning, detta vedervärdiga ingrepp på flickor mellan fyra och sex år.
Från 2007 är det en stiftelse som ansvarar för insamlingen av pengar till Carl-Axel och Monicas flickor i
Garissa, Monica och Carl-Axel Ekmans Insamlingsstiftelse.
Efter att ha känt Carl-Axel i rätt många år fick jag förra
året frågan om jag på grund av Göran Claes ryggbesvär
kunde tänka mig att ta över som ordförande för stiftelsen. Jag tackade ja och nu gör jag mitt bästa för att
få in den miljon om året, som krävs för att hålla i gång
verksamheterna vi stödjer i Garissa.

Jag är inte ensam i det arbetet, ni är fantastiskt många
som hjälper till, styrelsen, privatpersoner, företag, föreningar, organisationer och skolor, ett varmt tack till er
alla. En skola vill jag gärna nämna, Fristadskolan i Fristad som har världen bästa sjundeklassare. De samlar
varje år in runt 60.000:- kronor genom olika typer av
dagsverk, strålande bra och kul att skolelever i Fristad
engagerar sig för skolflickor i Garissa.
De senaste rapporterna från Garissa fick jag när jag
pratade med Abdullahi, (Executive Director för Womenkind) efter midsommar. Han bekräftade att allt
för tillfället är lugnt och att de bl.a. skall reparera en
trasig skyddsmur runt flickhemmet och att de bytt ut
en del moskitonät. Jag har också fått ”Girls Home 2017
Report”, som vi kommer att lägga upp på vår hemsida,
så ni alla kan ta del av den.
Jag ser fram emot oktober, då skall jag tillsammans
med Martti Valkonen och Urban Tapper besöka Garissa
och flickorna på ”Dr Ekmans Girl Home”. Spännande
naturligtvis men också bra för att få en bild av hur allt
fungerar och för att se om pengarna vi skickar används
till rätt saker och vilken nytta de gör.
Ha en riktigt fin sommar och snälla, hjälp oss att
fortsätta stödja Monica och Carl-Axels flickor i Garissa,
Kenya.
Med vänliga sommarhälsningar
Bosse
Bo Lindell
Ordförande
Monica och Carl-Axel Ekmans insamlingsstiftelse
Mobil: 070-652 47 75
PS. Hör gärna av er om ni vill att vi skall komma och
berätta om arbetet med Garissa.

Skolan i Garissa klass 1 har läsövningar.

Lite av vad som hänt under våren 2018

Inner Wheel, Lidingö var
på besök i riksdagen hos
Cecilie Tenfjord Toftby,
riksdagskvinna och
styrelseledamot i Monica
och Carls-Axel Ekmans
stiftelse. Besökarna från
Lidingö fick också ett
föredrag om Garissa av
Cecilie.

Bosse besökte Lions i Hjo och berättade om
stiftelsens verksamhet i Garissa. Här tillsammans med Rita Sandberg. Han har också
besökt Inner Wheel i Örebro för att informera
om arbetet med flickhem, skola, sjukhus och
kampen mot kvinnlig könsstympning.

Vår populäre förbundskapten Janne Andersson
var i Borås och höll föredrag på initiativ av Effektiv
och dess VD Mathias Svensson, deltagaravgiften ca
35.000 kr gick oavkortat till flickorna i Garissa.
Maria Claes besökte Inner Wheel i Borås och gav
en uppskattad presentation av stiftelsens arbete för
flickorna i Garissa.

Fristadskolan och eleverna Filip, Teo och Axel tillsammans med rektorn Anna Wikman överlämnade
sina insamlade medel till Bosse och Cecilie vid en
fotbollsmatch på Borås Arena. Alla som ville fick
under pausen tillfälle att skänka pengar till Garissa
via swishnumret som visades på storbildskärmarna.
Vi har också fått tillfälle att deltaga på en av Borås
Baskets matcher och då swishade publiken in över
7.000 kr.

Shirley Clamp och Living Gospel ger konsert i Gustav Adolfs kyrkan i Borås den 21/10
kl 17.00. Entré 200 kr varav 100 kr går till flickorna i Garissa.

Monica och Carl-Axel Ekmans
Insamlingsstiftelse:
Plusgiro: 90 01 77 - 7
Bankgiro: 900 - 1777
Swish: 1236026868

Gå in på vår hemsida www.garissa.se om du vill
prenumerera på vårt nyhetsbrev via mail.
www.garissa.se

