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Kära Garissavänner!

Än en gång ett stort tack för bidrag som inkommit
och gjort det möjligt för oss att fortsätta stödja
flickhemmet i Garissa och verksamheten
för att stoppa kvinnlig könsstympning.

Många har frågat hur läget är på
flickhem och skola.

Enligt föreståndaren Abdullahi har det varit lugnt
förutom ett malariadödsfall som vi berättat om i
föregående nyhetsbrev. Inga nya terrorattacker har
inträffat. Vår styrelsemedlem Martti Valkonen var
där i November. Staden var då fylld med polis och
militär men inga nya terrorhandlingar inträffade.
Skolan var stängd på grund av ”sommarlov” men
verksamheten där och på flickhemmet hade pågått
lugnt under året.
Nio flickor avslutade grundskolan med bra
betyg och vill nu fortsätta secondary school (gymnasiet) som startar 9 januari. Tyvärr har vi inga
faddrar till dessa. Abdullahis planer på att starta
ett gymnasium i
Garissa bl.a. med stöd
från UNESCO har
ännu inte gått att förverkliga men han hoppas på att få igång en
sådan skola under 2017.
När flickor går vidare
Zahra, Abdullahi och Rumana driver
till gymnasiet tas nya SIMAHO och Womankind i kampen
flickor in till hemmet. mot könsstympning.
Verksamhetem på SIMAHO har också fungerat
bra under året. Förutom den medicinska verksamheten har man en syskola för att ge kvinnor utan
annan utbildning möjlighet att försörja sig. I år
liksom förra året fick alla deltagare en symaskin

som bekostades av Stiftelsen.
Martti Valkonen har tagit hand om en del
material, sängar, bord med mera som bytts ut från
sjukhus i Borås men fortfarande är användbara
och sänt ner i en container till Garissa. Den har
anlänt till Mombasa men ännu ej kommit fram till
Garissa. Stiftelsen har bidragit till fraktkostnaden.
	
  

	
  

Examen i syskolan.

Ekonomi

Under året har hittills inkommit 810.000 kr vilket innebär en nedgång jämfört med föregående år.
Mycket pengar har sannolikt gått till andra insamlingsorganisationer. Många oroshärdar i världen
med ännu större hjälpbehov har prioriterats.
Utbetalningar har i år varit till Womankind –
flickhemmet, skola och gymnasium 867.939 kr.
I detta ingår förra årets 15 flickor som började
gymnasiet och betalas av Drottning Silvias stiftelse
CATCH (Care About the Children)
SIMAHO mödra- och barnavårdcentral både i och
utanför Garissa fick 122.088 kr.

Fadderverksamhet

Stiftelsen har byggt upp en fadderverksamhet som skall finansiera flickornas
möjligheter till utbildning.
Under det gångna året 2016 har 31
flickor fått möjlighet gå i secondary school
som motsvarande svenskt gymnasium.
Detta tack vare stöd av sina svenska faddrar. Studietiden är fyra år och det krävs
goda betyg från högstadiet för att kunna gå
vidare till secondary school. Drottning
Silvias stiftelse sponsrar femton av flickorna som nu går ut årskurs 1. Fyra flickor tar
sin examen nu i januari, fem flickor går ut
sitt 3dje år och sju flickor går ut årskurs två.

Vi vill återge ett brev från en
av våra flickor Ubah Ahmed - Klass 3

Kommentar om framtiden

Vid det senaste styrelsemötet i stiftelsen
diskuterades dess framtid med hänsyn till
Carl-Axels Ekmans och Göran Claes ålder
och hälsotillstånd. På grund av oroligheter
i Garissa har det varit alltför riskfyllt att
arbeta där på plats.
Genom Carl-Axels och Görans goda
kontakter från mångårig vistelse i Garissa
har det inte varit några större svårigheter
att uppfylla stiftelsens målsättning: att
förbättra kvinnors livsvillkor genom kamp
mot gamla skadliga traditioner, utbildning
och förbättrad sjukvård.
Att rekrytera ersättare för dem har
varit svårt. Deras förslag till lösning är att
de fortsätter under 2017 och att vi ger samma bidrag som i år 2016 och sedan sker en
successiv nedtrappning. Målet är givetvis
att verksamheten skall kunna fortsätta
utan vårt ekonomiska bidrag.

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

