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Kära Garissa vän,
VARMT TACK för Ditt stöd till de utsatta flickorna i Garissa.
Gemensamt gör vi skillnad! Det vet vi och kan intyga. Så tveka inte att fortsätta dela med dig.
Det finns ett ljus i tunneln och vi kan med relativt små medel säkra så att dessa flickor får en trygg
uppväxt, behålla sin kropp som den en gång skapades och gå i skolan.
Målet är att de ska bli självförsörjande.
Idag har flera av dem redan nått dit. TACK!
Allmänt i Garissa råder en fortsatt oro med
regelbundna attentat från somaliska terroristgrupper. Ännu har ingen av våra flickor drabbats,
men självklart lever de under en ökad stress av
att något otäckt ska hända dem.
Låt oss berätta om hur Din gåva når fram
och bidrar till utveckling och tillväxt i en
mycket fattig och idag otrygg del av världen i
nordöstra Kenya.
Vi ger dessa flickor ett hopp om en bättre framtid

Den 11 oktober 2012
Var en glädjefull dag för alla på Flickhemmet. Flickorna
förenade sig med resten av världen och firade den av FN utsedda Internationella dagen för världens flickor. Kampanjen
som rullades ut runt om i världen gick under titeln:
”Räck upp handen för flickors rätt till utbildning”.
På Dr Ekman Girls Home ställde man till med fest och
firade dagen med en festmåltid bestående av många
olika rätter, läsk och glass.

Så här berättar husmor Maryam på hemmet;
”Flickorna var så glada att bli uppmärksammade denna
dag och att just de får möjlighet att gå i skolan, vilket
inte så många flickor i deras ålder får. Firandet slutade
med att flickorna lovade att jobba hårt för att nå sina
framtidsdrömmar. Vi tog också tillfället att prata om
flickornas personliga hälsa och om ledarskap. Den här
dagen betydde mycket för oss alla som bor och jobbar här
på Flickhemmet. Stort tack till Ekmans Stiftelse”.

Dr Ekman Girls Home
Idag bor sammanlagt 117 flickor här i åldrarna 4-18 år.
Alla går i skolan med början i Womankinds lilla förskola
som ligger på området. Så här ser fördelningen ut;
• 87 flickor går i för- och grundskola. Skolorna finansieras
till största delen av vår Stiftelse.
• 29 flickor går i gymnasiet boende på internat, med stöd
från våra svenska Fadderfamiljer.
Sex flickor har flyttat ut och går på universitet eller college
och ytterligare fem flickor har fått anställning och klarar
sig själva helt och hållet.

Haretho, Hafsa och Aisha räcker upp
handen - glada att de får gå i skolan

Carl-Axel Ekman tycker att skola är det viktigaste stödet en flicka kan få.

Carl-Axel Ekmans Stipendiefond
I samband med Carl-Axel Ekmans 90-års dag i augusti
i år startade Stiftelsen en Stipendiefond. Syftet är att ge
flickorna på hemmet en möjlighet att studera vidare på
universitet eller yrkesskola, vilket vi inte har haft resurser
till tidigare. Vi hoppas att fonden ska växa successivt för att
så många som möjligt ska nå sina drömmar och en säkrad
framtid. Vill Du ge ett ”studiebidrag”, gör det via Stiftelsens
plusgiro eller bankgiro. Märk gåvan med ”Stipendiefond”.
Värt att veta; endast 25% av alla flickor i Garissa går ut
gymnasiet. De flesta får inte gå i skolan alls, eller bara i
högst några år, innan de gifts bort som unga tonåringar.
Diskriminering och förtryck av kvinnor är inte bara ett
moraliskt problem - utan ett globalt hinder för utveckling
och tillväxt , enligt biståndsminister Gunilla Carlsson.
Forskning visar att flickors förbättrade status, hygien och
utbildning är det mest effektiva sättet att utveckla ett helt
samhälle. När man stärker en flickas förmåga - förbättrar
hon för alla omkring sig, även för pojkar och män.

Lagen förbjuder könsstympning (FGM) men hur ändra en tusenårig tradition?
Vi fortsätter kampen för att förhindra att unga flickor
könsstympas. Nu finns det en lag i Kenya sedan i april 2011
som förbjuder ingreppet med stränga straff till följd, men
att ändra på en tusenårig tradition är en verklig utmaning.
Det gäller att intensivt och högljutt bearbeta kvinnor i alla
åldrar. Det är ju trots allt en kvinnlig tradition. Men även
männen måste konfronteras för att vi ska lyckas.
Följande aktiviteter görs i Garissa tack vare stöd från
Ekmans Stiftelse:
• En ”Anti – FGM dag” anordnas av våra partners i
samarbete med FN:s lokal kontor i Garissa.
• Regelbundna debattinslag på lokalradion påminner om
lagen som förbjuder FGM. Radio är bästa sättet att nå ut till
ett folk där ca 85% är analfabeter.
• Jordemödrar utbildas kontinuerligt för att bli duktigare
på att förlösa och ta betalt för det arbetet och sluta med
könsstympning. De utrustas med en ”jordemoders väska”
som innehåller enkla redskap för att underlätta vid
förlossning.
• Vi sponsrar tre lokala fotbollslag med utrustning och
deltagande i fotbollsturneringar, mot att de bär fram
budskapet ”Say no to FGM” på sina tröjor.
• Vi startar i år en ”Anti – FGM Cup” i fotboll med 20 deltagande lag i Garissa. Turneringen löper under november
– februari. På det här viset fångar vi upp männen i ett för
dem tabubelagt ämne kring kvinnlig könsstympning.

Hjälp oss fortsätta hjälpa!
Års budget för driften av Flickhemmet, flickornas skolgång och bekämpning
av könsstympning uppgår till drygt 1 000 000 kronor. Det är så mycket som
Stiftelsen donerar till våra samarbetspartners årligen. Vår förhoppning är att
vi ska kunna göra det även under 2013.
Vill Du/Din familj/Ditt företag ge en gåva till något specifikt ändamål
följer här en lista på några av de behov som finns det kommande året;
• Stöd till en av de 117 föräldralösa flickorna på Girls Home		
• Bli fadder till EN flicka. Stöd hennes gymnasieutbildning ett år		
• 45 nya sängar behövs med lakan och myggnät 				
• Flickorna växer och behöver ny skoluniform och nya skor		
• Man behöver anställa ytterligare en lärare. Lön 1 200kr/mån		

6 600 kr
5 000 kr
500 kr/säng
200 kr/uniform
15 000 kr

Slutligen en nödvändighet för att trygga flickornas väg till skolan
- man behöver en SKOLBUSS – vilket har stått högst på önskelistan i flera år. Tänk om vi
gemensamt under 2013 kan ”skramla” till en buss. Alla gåvor små som stora är välkomna.

Ge ditt/ert bidrag till Monica och Carl-Axel Ekmans Insamlingsstiftelse
plusgiro 90 01 77 -7 eller bankgiro 5848-9105
Eller bli månadsgivare och fyll i blanketten på baksidan och posta den till oss.

A sante sana! - Tack så mycket!
hälsar,
Carl-Axel, Susanne och Annsofie
www.garissa.se

Ditt stöd gör skillnad!
Så här fungerar det att vara Månadsgivare:
• Du stöder Flickorna i Garissa varje månad med ett valfritt belopp
• Du betalar via autogiro, ett smidigt sätt för dig att ge lite och ofta
• Din gåva dras den 28:e varje månad och du kan själv ändra beloppet
• Två gånger om året får du vårt Nyhetsbrev, där du kan läsa om hur
hjälpen går fram

Ja, jag vill bli Månadsgivare
Jag vill ge följande belopp per månad via autogiro
300 kr (10 kr/dag)
200 kr
100 kr
Valfritt belopp:

(lägst 100 kr)

Namn:
Adress:
Postnr:

Ort:

Tel bost:

Tel mobil:

E-post:
(Om du fyller i e-post godkänner du att Stiftelsen får sända information via e-post till dig.)

Undersksrift:

Uppgifter för autogiro (Fyll i följande om du kan, annars ringer vi dig senare)
Personnummer (10 siffror)

Bankens namn

Clearingnummer

Kontonummer (Obs! Ej sparkonto)

FYLL I ALLA UPPGIFTER OVAN OCH POSTA TILL NEDANSTÅENDE ADRESS:
Monica och Carl-Axel Ekmans Insamlingsstiftelse
Agnevägen 23, 182 64 Djursholm, Tel 0708-444 585, Pg 90 01 77-7, Bg 5848-9105, www.garissa.se

