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Kära Garissavänner!
Än en gång ett stort tack för bidrag som inkommit och gjort det
möjligt för oss att fortsätta att stödja flickhemmet i Garissa och
verksamheten för att stoppa kvinnlig könsstympning. Många har
under våren hört av sig med undran om hur det fungerar där nere
efter den fruktansvärda attacken mot grannbyggnaden Universitet
i Garissa. Vi vill därför återge delar av rapporten från föreståndaren för flickhemmet och skolan Abdullahi Abdi.
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Fadder verksamhet –
Gymnasieutbildning
I dag är det 16 flickor från årskurs två till fyra
som har möjlighet att gå på gymnasiet (secondary
school) tack vare stöd av svenska faddrar.
Femton flickor som blev klara med grundskola
med godkända betyg för vidare studier på gymnasiet hade Stiftelsen inga ekonomiska möjligheter att
stödja. Vi fick då hjälp av drottning Silvias stiftelse:
”Care about the children” (CATCH), som kommer
att stödja dessa flickor på internat under 4 år till en
kostnad av 100.000 kr per år. Vi är mycket glada
och tacksamma över detta stöd.
Andra generösa bidragsgivare är Fristadsskolan
som med operation dagsverke fick in nära
60.000 kr, Vårgårda Herrljunga Rotaryklubb som
genom konsert fick in 50.000 kr,
Inner Wheel-klubbar, Swegmarks med flera.
Alla bidrag stora och små är lika välkomna.
Totalt har hittills i år inkommit 600.000 kr,
vilket gör det möjligt för oss att som tidigare år
stödja verksamheterna i Garissa. Womankind,
SIMAHO och Red Eagles.

SIMAHO:
Fungerar bra som tidigare och har stora behov av
mediciner och material. Dom bedriver mödra- och
barnavårdcentral i Garisssa och har även 2 vårdcentraler i Garissas omgivning.

Styrelsen har utvidgats med ytterligare
en suppleant : Bo Lindell, som har
mycket kontakter i Borås och som vi
hoppas kan sprida information om
Stiftelsen och därmed öka bidragen.
Än en gång tack för bidragen och
tillönskan om en härlig sommar.
Göran Claes och Carl-Axel Ekman
Autogiro och kortbetalning har
utgått och ersatts med s.k. stående
överföring till Swedbank
803250040792129.
Vanligaste inbetalning är via
plusgiro och bankgiro.

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

