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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.

Vår nya styrelseledamot besökte Garissa

Under det senaste halvåret har det varit lugnt på
flickhemmet. I staden Garissa är det fortfarande
osäkert. Flickorna återkom till flickhemmet en
dryg månad efter terroristattacken i april mot
grannfastigheten dvs. Universitetet. De har fått
hjälp med att komma över skräckupplevelsen av
psykologer som bekostades av vår stiftelse tillsammans med Erikshjälpen.
Vår senast tillsatte styrelseledamot i stiftelsen,
Martti Valkonen, servicechef vid Södra Älvsborgs
sjukhus i Borås har i dagarna återkommit från
Garissa. Ändamålet med hans besök var att reparera
medicinteknik vid sjukhuset och se till flickhemmet.
Allt var sig likt på flickhemmet. Budgetuppföljningen
stämde väl med nedsända medel under året.
På flickhemmet bor och utbildas 140 flickor.
Stiftelsen bekostar hem och skolgång för 116 flickor
varav 27 går i secondary school/ gymnasium.
Övriga 24 bekostas av terminsavgifter från utifrån
kommande skolflickor, som får gå på skolan. Dessa
har ökat tack vare skolans goda rykte.
Martti Valkonen besökte också vår andra mottagare SIMAHO (Sisters maternity home), mödra- och
barnavårdscentral i och utanför Garissa. Här utbildas och informeras de kvinnor som tidigare utförde kvinnlig omskärelse (TBA= traditional birth

assistants). Här utbildas också kvinnor i sömnad.
52 sömmerskor har under året fått sin examen.
På mottagningar utanför Garissa har man dessutom fått ta hand om ökat antal fall av diarré och
malaria, en följd av rikligt regn och översvämningar.

Ekonomi

Under året t.o.m. oktober har inkommit 660.000
kr i bidrag. Under första halvåret kom det in nära
500.000 kr. Det har alltså inneburit en väsentlig
nedgång i inkomna medel under andra halvåret,
sannolikt beroende på att andra ändamål prioriterats framför allt flyktingkatastrofen. Av inkomna
medel kom 66% från företag och organisationer
medan 34% kom från privatpersoner.
Under samma tid har utbetalats 1.095.000
till organisationerna Womankind och SIMAHO.

Womankind:
Flickhemmet livsmedel
Personal
Lärarlöner
Sec. school
Universitet 4 flickor
Red eagle fotbollslag

450.000:98.000:182.000:110.000:69.000:15.000:-

Fotbollslaget propagerar mot kvinnlig könsstympning på tröjor och banderoller

Extra utbetalning för psykologhjälp och
vakter efter terroristattacken.
50.000 kronor
TOTALT Womankind			
974.000 kronor
SIMAHO:
TBA utbildning
FGM prevention
Sömnadslärare
Kliniker utanför Garissa
Extra till symaskiner

Vi vill återge
ett brev från en
av våra flickor
Asha Weli 13 år
gammal.

28.000:34.000:11.000:28.000:20.000:-

TOTALT SIMAHO
121.000 kronor
I år kommer inbetalda bidrag inte att
täcka understödet till organisationerna
i Garissa. Överskjutande medel kommer att täckas av tidigare fonderade
medel. Vår förhoppning är att Ni
givmilda Garissavänner ser till
att våra flickor i Garissa kan fortsätta
sin trygga tillvaro med hem och
skola som tidigare.
Autogiro och kortbetalning har
utgått och ersatts med s.k. stående
överföring till Swedbank
803250040792129. Vanligaste
inbetalning är via plusgiro
och bankgiro.

Att ge bidrag via Swish är
nu möjligt till nummer:
1236026868.

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

