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Bästa Garissavänner!
Varmt tack till alla givare som under året bidragit
till stödet för flickhem och skola i Garissa, Kenya
samt till kampen mor kvinnlig könsstympning.

Terroristattacker

Den nya ledningen av insamlingsstiftelsen har
fungerat väl på hemmaplan i Sverige men har
tyvärr inte kunnat besöka flickhem, skola och förlossningskliniken i Garissa. Upprepade terroristattacker av Alshabab under sommaren och hösten
med över 100-talet dödade civila i Garissas närhet
har gjort att vi avråtts från att att åka dit. Vi har
dock täta kontakter med chefen för flickhemmet
och skolan, Abdullahi Abdi som meddelat att läget
i staden är lugnt och att det inte heller är någon
fara för flickhemmet. Vår kontaktman med
Erikshjälpen, Kent Larsson träffade Abdullahi i Nairobi under sommaren och rapporterade samma sak.
Valdagen 14/9 arrangerade Jennifer Schulze vid
Kungsholms kyrka en välbesökt Välgörenhetskonsert med Gospelkör, Kammarkör och solister, som
välvilligt ställt upp för Stiftelsen. Kollekten gick
till Insamlingsstiftelsen.
Under året har vi hållit ett 20-tal föredrag om
Stiftelsens verksamhet på Inner Wheelklubbar,
Rotaryklubbar, Zontaklubbar, pensionärsföreningar med mera.

Ekonomi

Under tiden januari till november har inkommit
805.000 kr, hälften från företag och organisationer och hälften från privatpersoner. Störst
bidragsgivare är Inner Wheel med över 100.000
kr. En ökning har skett med bidrag till Stiftelsen i
stället för blommor vid begravningar speciellt från
Boråstrakten där många känner till verksamheten.
Kostnaden under året har varit : 797.000 kr till
Womankind (flickhem, skola och fadderbarn i gymnasium) och 119.000 kr till SIMAHO (MVC, BVC,
förlossningsklinik och kamp mot könsstympning).
Här sker också undervisning i sömnad. Färdigutbildade elever har i år fått med sig en symaskin så
att de genast kunnat börja försörja sig efter skolan.
Under december räknar vi med ytterligare
bidrag då en del företag skänker pengar i stället
för julklappar till anställda och kunder. Sannolikt
kommer bidragen under året precis att täcka årets
kostnader i Garissa.
Autogiro och kortbetalning har utgått och ersatts med s.k. stående överföring till Swedbank
803250040792129. Vanligaste inbetalning är
via plusgiro och bankgiro.
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Vi vill än en gång tacka för alla generösa bidrag under året
och samtidigt önska Er EN GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

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

A Sante Sana!

Tack så mycket!

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

