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Bästa Garissavänner!
Vi vill rikta stort tack till alla givare som gjort det möjligt att fortsätta
stödet till flickhemmet och skolan i Garissa samt kampen mot kvinnlig
könsstympning.

Stora förändringar
Under det senaste halvåret har det skett stora
förändringar i Stiftelsens styrelse.
Susanne Carlzon har efter sju års förtjänstfullt
arbete lämnat Stiftelsen. Hon var en av grundarna
och har med mycket stort och engagerat arbete lett
Stiftelsen från noll till att de senaste åren kunnat
bidraga med drygt 1 miljon kronor per år till flickhemmet i Garissa, skolor och kamp mot kvinnlig
könsstympning.
Susanne går nu vidare i sin hjälp till barn och
är verksamhetschef för HM Drottning Silvias
Stiftelse ”Care about the children”. Stort tack för
en fantastisk insats.
Två andra styrelseledamöter, Marta Tiberg
och Christina Larsson lämnar också styrelsen.
Tack för Er medverkan.
Ny ordförande är Göran Claes, mångårig kollega med Carl-Axel Ekman. Göran har under 12 år
arbetat periodvis som kirurg i Rotarys Läkarbank
och Skandinaviska Läkarbanken vid sjukhuset i
Garissa. Han har på nära håll följt uppbyggnaden av flickhemmet och är väl förtrogen med
flickhemmet och de mottagande organisationerna
i Garissa. Han har också sedan starten arbetat för
Stiftelsen.
Nya medlemmar i styrelsen är också Maria
Claes, leg sjuksköterska, tidigare MAS i Halmstad.
Som dotter till Carl-Axel har hon tidigt varit
engagerad i verksamheten. Ny medlem är också
Helena Bengtsson, civilekonom, projektledare i
reklambranschen, sondotter till Carl-Axel.

Ung entusiastisk kvinna engagerad i kampen
mot kvinnlig könsstympning.
Styrelsen ser fram emot fortsatt framgångsrik insamling av medel till hjälp och trygghet för
utsatta föräldralösa flickor i Garissa.

Ekonomi
Under tiden januari till maj har inkommit totalt
384.000 kronor. 64% från organisationer och
företag: IF Elfsborg, Social Office, Rotary - Inner
Wheel –och Lions-klubbar, kyrkokollekt m.fl.
36% från privatpersoner, enstaka insättningar,
månadsgivare samt i samband med högtidsdagar
och begravningar.

Den största summan kommer från elever vid Fristads
skola som utfört Operation dagsverke för Stiftelsen,
en fantastisk insats.

Under samma tid har utbetalats till Womankind
(flickhemmet och skola) 282.000
Till SIMAHO (mödra och barnavård, förlossning
och undervisning om kvinnlig könsstympning)
167.000
Styrelsen arbetar helt ideellt. Arbetet med
autogiro och direktbetalning har visat sig vara både
dyrt och komplicerat. Fr.o.m juli upphör denna
betalningsform och vi hoppas att månadsgivare
fortsätter genom att istället använda ”stående överföring” till Siftelsens bankkonto:
Swedbank 803250040792129

Dagsläget
Enligt rapport från Abdullahi, chef för flickhemmet
med 107 flickor och skolan med ytterligare 300 flickor är läget i Garissa lugnt. Två medicintekniker från
Södra Älvsborgs sjukhus besökte Garissa under april
för att reparera operationsbord m.m. Dom besökte
också flickhemmet och skolan och kunde konstatera
välfungerande verksamhet och att ”alla flickorna var
så glada”.
Kampen mot kvinnlig omskärelse fortgår. Under
senaste året har två kampanjer ägt rum med bl.a.
torgmöten och aktiviteter i skolorna. Fotbollslaget
Red Eagle har deltagit.
Vi hade planerat att besöka Garissa i September
tillsammans med med en representant från Erikshjälpen, som vi inlett samarbete med. Häromdagen
inträffade terroristattack på en stad söder om
Garissa med många döda. Vi har därför flyttat fram
besöket till det åter blir lugnt.

Fadderverksamhet
Stiftelsen ansvarar för 31 flickor som går i secondary school 2014. Detta motsvarar gymnasiestudier
i Sverige. Studietiden är 4 år och det krävs goda
betyg från högstadiet för att kunna gå vidare. Flickorna bor på ett internat under terminerna och reser
hem till flickhemmet under alla lov. Till en kostnad
av 5000 kronor per år får en flicka utbildning, boende med full inackordering, skolkläder och böcker.
Stiftelsen har byggt upp en fadderverksamhet som skall finansiera flickornas möjligheter till
utbildning. Behovet av faddrar till samtliga flickor
är stort. Idag är det 18 av 31 flickor som får sin skolgång betald av en fadder.

Konsert

Fotbollslaget Red Eagle. FGM = kvinnlig könsstympning.

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

På valdagen den 14 september kl 18 anordnas en
konsert i Kungsholmens kyrka i Stockholm till
förmån för Stiftelsen. Välkomna till fin musik,
sång och föredrag.

A Sante Sana!

Tack så mycket!

Göran Claes och Carl-Axel Ekman
www.garissa.se

