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

Årets stora händelse är tyvärr av negativ art.
2 april kl 5 på morgonen hördes på flickhemmet
skottlossning och kulor kom även in på flickhemmets område. Terroristorganisationen Al-shabab
tog sig in till grannen Garissa Universitet där
många studenter låg och sov. Urskiljningslöst
sköts och halshöggs ett stort antal studenter.
Den officiella dödssiffran blev 148 och
dessutom ett stort antal skadade.
Flickorna kommenderades att ta skydd under
sängarna, där dom fick ligga fram till eftermiddagen då de fyra terroristerna oskadliggjorts.
Ingen flicka skadades fysiskt men det var ju ett
stort psykiskt trauma. På eftermiddagen utrymdes flickhemmet och flickorna fick komma
till släktingar eller medlemmar i Womankind
organisationen.
Vi blev omedelbart kontaktade och frågade
vad vi kunde hjälpa till med i den uppkomna
situationen. Akut behövdes psykologisk hjälp till
flickorna och dessutom förstärkt vaktberedskap.
Tillsammans med Erikshjälpen bistod vi med
135.000 kr varav 50.000 kr från Stiftelsen.
I mitten av maj kunde flickorna återvända
till flickhemmet där nu psykologer hjälper dem
att komma över händelsen. Vakthållningen har
förstärkts med beväpnade vakter från polis och
vaktbolag. Läget idag i Garissa är lugnt men
fortfarande råder utegångsförbud efter kl 18.
Ny medlem i styrelsen är Martti Valkonen, medicinteknisk chef vid sjukhuset i Borås. Han installerade en stor del av utrustningen på sjukhuset i
Garissa under vår tid som Rotaryläkare där och

besöker nu Garissa regelbundet för underhåll.
Samtidigt sköter han tillsynen av vårt flickhem
och skola och håller den personliga kontakten med
Womankind och Simaho på plats.

Ekonomi:

Under tiden januari till juni har inkommit nära
500.000 kr, 65% från organisationer och 35%
från privata givare. Största givare är Inner Wheel,
Rotary, Fristadsskkolans Operation Dagsverke och
familjen Swegmark. Utbetalat under samma tid till
Womankind och Simaho var 690.000 kr. Då är
kostnader för gymnasie- och Universitetsflickorna
betalda året ut.

Fristadsskolans
Operation Dagsverke
som fick in fantastiska
58.142 kr!

Maria och Göran Claes som i samband med föredrag fick
ta emot 50.000 kr insamlat vid en konsert från
Vårgårda Herrljunga Rotaryklubb!

Brev från Faiza Hish:

Att ge bidrag via Swish är nu
möjligt till nummer:
1236026868.
Trots ökade kostnader i anslutning till terroristattacken ser det
således ut som vi skulle klara
årets kostnader under förutsättning att inflödet med Er hjälp
håller i sig under resten av året.

Fadderverksamheten.

Det finns ett stort behov av fler
faddrar. Det är angeläget att
kunna erbjuda flickor som gått
ut grundskolan med bra betyg,
fortsatta studier på gymnasium.
27 flickor går nu på gymnasium
och vi har faddrar till 21 flickor.
Har Du möjlighet att stödja en
flicka med 5.000 kr per år är det
mycket välkommet. Du behöver
inte binda Dig för hela gymnasieperioden.
Vi vill avsluta med ett brev från
en flicka som gått hela vägen
från flickhemmet till Universitet.

I am writing this letter to convey my gratitude.

n
I would like to sincerely thank you for your generous contributio
you
to my scholarship and for giving me this opportunity to tell
about my education life cycle.
I was happily accepted to the girls home at a tender age.
Despite the fact that I was from a poor background that did
not hinder me from pursuing my dreams in life just like other
ble
students from well off families and of course this was possi
thanks to your generous support. I enjoyed my life in the girls
home. I completed my primary school in the year 2008 with
marks of 335.
ls
In 2009 I was admitted in one of the best secondary schoo
in Kenya. I was excited about starting high school because it
meant a big step in growing up. With hard work I was able to
was
achieve a mean grade of B+ (B= good) in my final exam which
a motivating factor for me.
p
I was delighted and honored to recieve Dr Ekmans scholarshi
for University. I am now studying International Business Admi
a. I
nistration at United States International University-Afric
.
am currently a junior and planning to graduate in summer 2017
osity
My goal is to become a financial analyst. Your financial gener
ed
has allowed me to be one step closer to my goal and has inspir
day
me to help others by giving back to the community. I hope one
I will be able to help other students achieve their goals as you
have helped me.
I will never forget this opportunity which you have given me
and will always strive to make most of it.
s.
You have my deepest gratitude and most heartfelt of thank
Your act of kindness made an incredible difference in my life.
Kind regards
Faiza Hish Mohammed

Faiza Hish Mohammed

Vi vill än en gång tacka för alla generösa bidrag under året
Sätt in ditt bidrag till Monica och
Carl-Axel Ekmans Insamlingsstiftelse:
Plusgiro: 90 01 77 - 7
Bankgiro: 900 - 1777
Swish: 1236026868

A Sante Sana!

Tack så mycket!

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

