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Beste mensen,
in deze tussentijdse zomernieuwsbrief geven
we u graag een overzicht van de lopende
projecten. Heeft u vragen over bepaalde
projecten, of wilt u meer weten over de
situatie ter plekke, aarzelt u dan niet ons uw
vragen te mailen – we zullen proberen er in
de volgende nieuwsbrief antwoord op te
geven.
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
Dit project loopt sinds begin 2001. In vorige
nieuwsbrieven en op internet is uitgebreide
informatie te vinden. We hopen dat de brug
eind van dit jaar in gebruik kan worden
genomen. Dit jaar is geen extra steun nodig.
Kijk ook eens op de site van Stichting
Gympie. Hier worden alle projecten,
doelstellingen, én financiële gegevens
uitgebreid behandeld. Met foto’s!

www.stichtinggympie.nl
Project 2
Nirmala School in Thulo Parsel, Nepal
Een jaar na de opening is de school met
steun van Stichting Gympie uitgegroeid tot
een zeer goed bezochte dorpsschool met 90
leerlingen. Er is een derde leerkracht
aangesteld waardoor de klassen kleiner zijn

en de kinderen nog gerichter en beter
onderwezen kunnen worden. Een voor
Nepal zeer uitzonderlijke situatie, die deze
kinderen een grote stap voorwaarts brengt in
hun streven naar een goede toekomst.
Project 3
Opvang van meisjes in Burkina Faso,
West -Afrika
Het opvanghuis voor jonge, uit hun
gedwongen huwelijk weggelopen meisjes,
ontvangt steun voor de voltallige 28 meisjes.
In het huis zijn ze beschermd tegen hun vaak
zeer gewelddadig echtgenoten, krijgen een
opleiding en worden daarnaast bezig
gehouden met praktische zaken als
handwerken, voor de dieren zorgen en
werken in de groentetuin. Hun toekomst ziet
er goed uit - een groot aantal meiden besluit
verder te studeren of vindt werk.
Project 4 (nieuw)
Weesboerderij in Zimbabwe
Zimbabwe, een land dat tot voor kort nog tot
één van de welvarendste landen in Afrika
behoorde, maakt een moeilijke tijd door. Het
land kent een negatieve economische groei
en de inflatie is groot. Door de
landhervorming van de huidige regering is
Zimbabwe veel in het nieuws geweest.
De bevolking lijdt onder de grote armoede
en de ziekte aids laat zijn sporen na. Vooral
de zwaksten van de samenleving worden
getroffen. Veel ouders sterven aan aids. Het
aantal weeskinderen neemt sterk toe.
Volgens de traditie worden de weeskinderen
opgenomen in het gezin van familieleden en
kennissen.Tegenwoordig is dit sociale
vangnet er vaak niet meer. Familieleden en
kennissen worden immers ook door aids

geveld. Door de economische druk op
gemeenschappen die met aids worden
geconfronteerd moeten kinderen al snel
afhaken op school om zelf voor een inkomen
te zorgen. Velen proberen het geluk op straat
te zoeken. Zij gaan bedelen of komen in de
criminaliteit of prostitutie terecht.
Duizenden weeskinderen in Zimbabwe
missen onderdak, gezonde voeding en
onderwijs.
Dit project is een antwoord op de
uitzichtloze situatie waarin veel kinderen in
Zimbabwe verkeren. Het doel van het
project is weeskinderen een kans op een
betere toekomst te geven door het realiseren
van weesboerderijen. Een weesboerderij is
een weeshuis en een boerderij tegelijk.
Een centraal uitgangspunt is dat het
weeshuis draait op de inkomsten van de
boerderij. De weesboerderij moet op termijn
financieel zelfvoorzienend zijn. Dit betekent
dat de inkomsten uit de landbouwprojecten
op termijn voldoende moeten zijn om de
kinderen van voedsel te voorzien en andere
uitgaven van het weeshuis (onderhoud,
materialen, schoolgeld, personeelskosten) te
dragen.
De eerste weesboerderij is begin dit jaar
gestart en heeft nu hulp nodig om straks te
kunnen oogsten. Daarom geeft Stichting
Gympie 2500 euro voor de aanschaf van
verschillende soorten zaad om dit initiatief
in letterlijke én figuurlijke zin dit te steunen.
Stichting Gympie
Postbus 1242 3600 BE Maarssen
t: 0346-575587 f: 0346-552550
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Financieel overzicht per mei 2003
21 jaarlijkse bijdragen:
15 maandelijkse bijdragen:
Jaarbudget:
15 Eenmalige bijdragen:
Totaal ontvangen:
Betaald aan project 1:
Betaald aan project 2:
Betaald aan project 3:
Betaald aan project 4:
Totaal betaald aan proj.:
Nog vrij te besteden:

1590,11
1590,00
3180,11
1174,43
======
6842,60
453,78
2000,00
2150,00
2500,00
---------7103,78
- 261,18

Gympie zie je overal!
Van Vriend van Gympie Jan Mulder kregen
wij deze geweldige foto van een
plaatsnaambord uit Australië toegestuurd.
Een betere aanbeveling kunnen wij ons niet
wensen – Jan bedankt!

Gympie Steunen
Wilt u Stichting Gympie blijven steunen
en heeft u (nog) geen automatische
overschrijving geregeld? U kunt uw
jaarlijkse of eenmalige donatie natuurlijk
ook gewoon overmaken op banknummer
57.90.54.624 ten name van Stichting
Gympie in Maarssen.

