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Kära  Garissa  vän,
Stiftelsen  har  valt  att  starta  Dr  Ekmans  Studiefond.  
(QIRQGVRPJHUÀLFNRUQDIUnQ'U(NPDQ*LUOV+RPHP|MOLJKHWDWWVWXGHUDYLGDUHHIWHUJ\PQDVLHW  
SnXQLYHUVLWHWHOOHU\UNHVVNROD'HVRPKDUEHW\JI|URFKYLOOIRUWVlWWDVWXGHUDNRPPHUDWWNXQQD
V|NDELGUDJXUGHQQDIRQG6\IWHWlUI|UVWnVDWWJHÀLFNRUQDHQP|MOLJKHWDWWHQGDJEOLVMlOYI|UV|UMDQGH
RFKV|NDVLJYLGDUHXWLVDPKlOOHW
    

Flickorna  välkomnar  Carl-Axel  Ekman  vid  ett  av  hans  senaste  besök.

Dr  Ekmans  Flickhem
Kaltuma  -  ett  föredöme
  
Kaltuma,  som  tidigt  blev  föräldralös,  kom  till  Flick-  
hemmet  när  hon  var  6  år  gammal.  Idag  är  hon  23  år  och  
har  precis  avslutat  sina  universitetsstudier  i  Nairobi.  
Innan  Kaltuma  kom  till  Dr  Ekmans  Flickhem  bodde  
hon  i  en  familj  där  hon  tog  hand  om  en  6 -månaders  bebis  

RFK\WWHUOLJDUHWYnEDUQ,IDPLOMHQGlU.DOWXPDRFNVn¿FN
städa  och  hjälpa  till  med  diverse  hushållsarbete,  var  de  11  
personer.  Kaltuma  berättar  att  hon  ofta  blev  trakasserad  
RFKPLVVKDQGODGDYÀHUDIDPLOMHPHGOHPPDU(QGDJNRP
representanter  från  Womankind  och  den  lokala  polisen  
RFKKlPWDGHKHQQH+RQ¿FNP|MOLJKHWDWWÀ\WWDLQSn´'U
(NPDQV*LUOV+RPH´GlUKRQYX[LWXSSLHQWU\JJWLOOYDUR
och  gått  i  skolan.  Stiftelsen  har  fortsatt  stöttat  Kaltuma  i  

hennes  studier  hela  vägen  genom  universitetet.  
Kaltuma  berättar  i  ett  brev  till  oss  att  hon  i  framtiden  
YLOODUEHWDPHGDWWVW|GMDDQGUDXWVDWWDÀLFNRUDWWQnVLQD
drömmars  mål.  Idag  har  hon  fått  sitt  första  arbete  för  
´+RUQ5HOLHI´HQHQJHOVNYlOJ|UHQKHWVRUJDQLVWDLRQ
stationerad  i  Garissa,  och  är  ett  starkt  föredöme  för  de  
DQGUD\QJUHÀLFNRUQDSn)OLFNKHPPHW
“My  special  gratitude  goes  to  Womankind  Kenya  and  
Dr.  Ekman  Foundation  for  supporting  me  throughout  my  
studies.  Their  advice  and  encouragement  have  been  
SULFHOHVVWRPH´DYVOXWDU.DOWXPDLVLWWEUHY
0nQJDDYYnUDJ\PQDVLHÀLFNRUJnUSn1(36FKRRO*DULVVD
  

gymnasieutbildning  under  fyra  år  har  vi  svenska  fadder-  
familjer  som  stödjer  detta.
9LOOGXRFKGLQIDPLOMEOLIDGGHUWLOOHQJ\PQDVLHÀLFND"    
Ett  skolår  kostar  5  000  SEK.  Då  hjälper  du  henne  med  
utbildning,  mat,  boende  på  internatskolan  och  en  
skoluniform  dessutom.
)|UPHULQIRUPDWLRQPHMODHOOHUULQJWLOO$QQVR¿H1\VWU|P
DQQVR¿HQ\VWURP#JDULVVDVHWHO

Stoppa  könsstympning

Kaltuma  examinerar  i  ”Bachelor  of  arts,  Department  of  
social  work”.  

5HVDQWLOO0RPEDVD
$OODÀLFNRUQDVRPLGDJJnULJ\PQDVLHWJMRUGHLMDQXDUL  
HQXWÀ\NWWLOO0RPEDVD'HWYDUI|UVWDJnQJHQGHVnJKDYHW
RFK¿FNXSSOHYDHQVW|UUHVWDG5HVDQYDUDGHLWUHGDJDU
och  de  bodde  på  en  av  Mombasas  gymnasieskolor.    
Under  vistelsen  besökte  de  en  djurpark,  njöt  av  vackra  
VWUlQGHURFKJMRUGHGHWDOODÀLFNRUYLOOEHV|NDHWW
shoppingcenter  förstås.  
1LPR2PDU$KPHGHQDYÀLFNRUQDVRPYDUPHGSn
resan,  avslutar  sin  rapport  från  resan  med  följande  
SRHWLVNDWH[W³$VORQJDVWKHRFHDQUHPDLQVZHWWKLV
MRXUQH\ZLOOUHPDLQLQP\KHDUWOLNHDSULQWHGERRN´
5HVDQJMRUGHXSSHQEDUOLJHQHWWVWDUNWLQWU\FNSn
ÀLFNRUQD)OHUDDYÀLFNRUQDKDUVNULYLWOnQJDRFKXWI|UOLJD
berättelser  i  sina  tackbrev  till  oss  på  Stiftelsen.  

En  av  våra  stora  utmaningar  är  fortsatt  att  bekämpa    
könsstympning.  För  ett  år  sedan  i  april  2011  kom  en  lag  
som  förbjuder  könsstympning  i  Kenya  med  mycket  stränga  
straff  och  livstids  fängelse  för  den  som  orsakar  en  
N|QVVW\PSDGÀLFNDVG|G0HGGHQQDODJLU\JJHQXW|NDU  
vi  vår  kampanj,  ihop  med  lokala  partners,  och  sprider  
information  om  förbudet  bland  ungdomar  och  nyblivna  
mammor.  Dessutom  utbildar  vi  och  samarbetar  med    
ett  60-tal  jordemödrar  i  och  utanför  Garissa.  Utbildningen  
består  i  att  öka  deras  kunskap  i  förlossningsstödjande  
arbete  och  ge  dem  en  väska  med  diverse  utrustning  som  
används  vid  förlossning.  
Stiftelsen  utökar  och  sponsrar  nu  tre  manliga  
fotbollslag  i  Garissa  mot  att  de  sprider  ordet  om  att  sluta  
med  könsstympning.  Dessa  män  är  emot  ingreppet  på  
kvinnan.

Vår  fadderverksamhet
,GDJlUGHWÀLFNRUVRPOlVHUSnJ\PQDVLHWYDUDY  
ÀLFNRUE|UMDGHI|UVWDnUHWLMDQXDUL1lUGHWlUGDJV  
för  gymnasiet  går  de  på  internatskola  antingen  i  Garissa    
HOOHULXWNDQWHQDY1DLUREL)|UDWWEHNRVWDÀLFNRUQDV

(QORNDODI¿VFKLNDPSHQPRWN|QVVW\PSQLQJ

7UHJODGDÀLFNRULVLQDQ\DVNROXQLIRUPHU

9DGKlQGHUL.HQ\D"
I  Kenya  kämpar  man  för  att  få  tillbaka  lugnet  och  
garantera  säkerheten  för  den  inhemska  befolkningen  och  
för  turisterna.  Trots  upprepade  försök  att  slå  tillbaka  
DQJUHSSHQIUnQ$O6KDEDE JHULOODQIUnQ6RPDOLD EH¿QQHU
sig  Kenya  fortfarande  i  krig  mot  Somalia.
Flera  allvarliga  incidenter  har  skett  senaste  halvåret  i  
nordöstra  provinsen  där  Garissa  ligger.  I  dagsläget  ser  det  
ut  att  vara  lugnare  och  vi  planerar  nästa  resa  till  Garissa  i  
september.

9DGKlQGHUSnKHPPDSODQ"
Stiftelsen  har  fått  många  nya  privata  givare  under  året    
RFKGHVVXWRPLQOHWWVDPDUEHWHPHGÀHUDQ\DI|UHWDJ
organisationer  bl  a:
6ZHJPDUNVRI6ZHGHQ
Arla  Plast
Medborgarskolan  i  Stockholm
1nJUD5RWDU\RFK/DG\&LUFOHVNOXEEDU
697YLVDGHLMDQXDULHQGRNXPHQWlU¿OPRPSDUHW
Ekman  och  deras  mångåriga  arbete  i  Garissa.  Filmen  har  
spridit  kunskap  om  vårt  arbete  och  gett  oss  många  nya  
´*DULVVDYlQQHU´)|UGLJVRPPLVVDGH¿OPHQ¿QQVGHQQX
till  utlåning.  
+|UDYGLJSnPDLOWLOODQQVR¿HQ\VWURP#JDULVVDVH
%LIRJDW¿QQHUGXHQDUWLNHOIUnQGHQDSULOL7KH6WDQGDUG
(en  av  Kenyas  dagstidningar).  I  den  berättar  Nimo  och  
+DIVDWYnÀLFNRUVRPLGDJERUSn)OLFNKHPPHWRPKXUGH
U\PGHLIUnQVLQDIDPLOMHUHQGDVWRFKnUJDPODI|UDWW
VOLSSDEOLN|QVVW\PSDGH,GDJlUGHRFKnURFKERUL
WU\JJKHWSnÀLFNKHPPHW'HlUWYnDYGHÀHUDKXQGUD

ÀLFNRUVRPYLUlGGDWIUnQN|QVVW\PSQLQJ
Vi  vill  också  passa  på  att  berätta  om  samarbetet  med  
/2:(%5,1')256RFKWDFNDI|UGHUDVWURJQDVW|GXQGHU
ÀHUDnU'HELGUDUPHGVLWWNUHDWLYDNXQQDQGHDUEHWV  
platser  och  it-support  samt  hjälp  med  ekonomiredovisning.  
Ovärderligt  stöd  till  vår  verksamhet.
6WLIWHOVHQKDUInWWHQQ\PHGDUEHWDUH$QQVR¿H1\VWU|P
som  i  första  hand  kommer  att  ansvara  för  kommunika-  
tionsfrågor  och  även  hjälpa  till  med  insamlingsarbetet.

Vi  hoppas  på  ditt  fortsatta  stöd!  
Som  du  just  läst  gör  vi  
gemensamt  stor  skillnad.
Till  sist,  vill  du  känna  :DUP*ORZ "  
Sätt  in  ditt  bidrag  på  vårt    
SOXVJLUR   
HOOHUEDQNJLUR

Trevlig  sommar!
önskar

&DUO$[HO6XVDQQH$QQVR¿H
:DUP*ORZ  kallas  den  tillfredställande  känsla  som  upp-
står  när  man  hjälper  andra.

7KH6WDQGDUGDSULO

