Nieuwsbrief Stichting Gympie
Maart 2002
Beste mensen,
Voor jullie ligt de eerste nieuwsbrief van
Stichting Gympie, waar we heel blij mee
zijn! Ruim een jaar geleden kwamen wij als
werkgroep voor het eerst bij elkaar en werd
Stichting Gympie opgericht. Nu worden er
al twee grote projecten door ons gesteund,
en zijn de voorbereidingen voor een derde
project in volle gang. Dit zou niet mogelijk
zijn geweest zonder de geweldige steun van
de inmiddels 39 vrienden van Gympie –
allemaal heel hartelijk dank!
Het bestuur en de werkgroep van Stichting
Gympie.
Cees Dingemans; voorzitter
Theo Brouwer; penningmeester
Lies Snikkers; secretaris
Anneke Daane, Bram Brouwer, Wil
Brouwer en Marieke Woortman
Project 1
Brug over de Mpanga rivier in Oeganda
Het eerste project van Stichting Gympie
bestaat uit een samenwerkingsverband met
verschillende stichtingen. Het gaat om
renovatie van een brug op een strategisch
punt voor een groot gebied. De brug is van
belang bij het transport van voedsel en
goederen en wordt gebruikt door boerinnen
om hun producten naar de markt in de stad
te brengen. Schoolkinderen gebruiken de
brug om naar school te gaan en patiënten om
naar het ziekenhuis te kunnen. Omdat er
geen alternatieve route bestaat, moeten al
deze mensen gebruik blijven maken van de
oude, vervallen brug, wat vooral bij een
hoge waterstand gevaarlijke situaties

oplevert. De brug ligt over de Mpanga rivier
en verbindt de dorpen Mukono, Mbuzi en
Mubuhara met Fort Portal. Fort Portal is de
hoofdstad van het district Kabarole, 320 km
ten westen van de hoofdstad van Oeganda,
Kampala.

Foto1: de oude brug (links) met ernaast de
fundamenten van de nieuwe brug.

Lokale vakmensen werken samen met
vrijwilligers uit de betrokken dorpen aan de
nieuwe brug. Hij wordt gemaakt van beton
en staal, met een houten bovendek. Het
bedrag wat nodig is voor de renovatie is te
groot voor één organisatie. Daarom is aan
meerdere organisaties gevraagd om een deel
van kosten voor hun rekening te nemen. De
brug kost bijna 6.500 euro. De helft daarvan
is bijeengebracht door verschillende
stichtingen, waaronder Gympie (454 euro);
de andere helft wordt betaald uit
gemeenschapsgeld. Op het moment dat deze
brief uitkomt, is de nieuwe brug nog niet
klaar, hopelijk kunnen we in de volgende
nieuwsbrief melden dat hij in gebruik is
genomen!
Gympie heeft ook een website! Hier
staan alle projecten, doelstellingen,
ideeën én financiële gegevens. Met veel
meer foto’s
dan we hier kwijt kunnen!
Project
3
Dewww.stichtinggympie.nl
straatkinderen in Ayacucho, Peru

Project 2
Nirmala School in Thulo Parsel, Nepal
Tijdens de viering van het Nepalees
Nieuwjaar 2059 (14 april 2002) wordt in het
dorp Thulo Parsel in Nepal een nieuwe
school geopend. Het schoolgebouw is
neergezet met hulp van een Franse
organisatie. Ons werkgroeplid Anneke
Daane bezoekt Nepal zeer regelmatig en
heeft persoonlijke relaties met de bewoners
van Thulo Parsel opgebouwd en zij ontdekte
zo dit initiatief.

Foto 2: Schoolgebouw in Thulo Parsel

De school heeft een extra leerkracht nodig
om alle kinderen uit Thulo Parsel onderwijs
te geven. Om dit mogelijk te maken, zal
Stichting Gympie de komende twee jaar het
salaris van een jonge leerkracht bekostigen.
Zo slaan we twee vliegen in één klap! De
onderwijzer kan full-time lesgeven en hoeft
niet meer voor extra inkomen als drager
door de Himalaya te lopen. Hij zal zich
ontwikkelen en cursussen volgen.
Bovendien gaan de kinderen van Thulo
Parsel voortaan iedere dag naar een school
waar goed onderwijs wordt gegeven en
krijgen ze zo een kans op een betere
toekomst!

Anneke is 14 april aanwezig bij de
feestelijke opening van de school en zal
daarover in de volgende nieuwsbrief
uiteraard uitgebreid over vertellen!
Financiële verantwoording december
2000 (oprichting) t/m 31 maart 2002
Ontvangen:
€ 3.052
Betaald aan Project 1:
€ 454
Gereserveerd voor project 2: € 2.015
Rest:
€ 583
Er is dus in totaal € 3.052 bijeengebracht;
een fantastisch resultaat voor de korte
periode waarin Stichting Gympie
operationeel is!
Betaling van de bijdragen
Zoals dat vaak gaat, wil men nog wel eens
een betaling aan wie dan ook aan zijn
aandacht laten ontsnappen. Ook sommige
vrienden van Gympie is dat overkomen.
Toegezegde bedragen kunnen alsnog
worden overgemaakt op de bankrekening
van de Stichting: 57.90.54.624.
Nabije toekomst
Wij verheugen ons bijzonder op de komende
tijd, waarin we onze eerste projecten zullen
blijven volgen en waarvan we hopelijk snel
mooie resultaten zullen kunnen melden!
Dit geldt ook voor ons derde project, dat
zich richt op de moeilijke omstandigheden
van aan lijm verslaafde straatkinderen in een
provinciestad in Peru. Tot de volgende
nieuwsbrief!
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