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Beste mensen,
Voor u ligt een verse nieuwsbrief van Stichting
Gympie. Aan het begin van dit nieuwe jaar
kijken we met trots terug naar wat in 2003 werd
bereikt en leest u over onze plannen voor 2004!
Wij wensen u een gezond, gelukkig en
voorspoedig 2004!
Cees Dingemans; voorzitter
Theo Brouwer; penningmeester
Lies Snikkers; secretaris
Anneke Daane, Bram Brouwer, Wil Brouwer en
Marieke Woortman
Weesboerderij Zimbabwe
De weesboerderij in Zimbabwe bevindt zich in
de opstartfase en heeft veel nodig. Niet alleen
financiële steun, maar ook dagelijkse
benodigdheden als dekens, kleding (6-18 jaar)
en schoolspullen.
Heeft u spullen, o.a. soepkommen, borden en
bestek etc. neemt u dan contact op met Stichting
Gympie!
Stichting Gympie heeft in 2003 € 2500
geschonken voor de aanschaf van diverse
soorten zaad, en voor 2004 zijn we van plan het
weeshuis annex de boerderij verder te steunen
op zijn weg naar zelfstandigheid.
Theo Brouwer zal in maart van dit jaar een
aantal weken in Zimbabwe verblijven om daar
o.a. het financieel/administratieve gedeelte van
de weesboerderij op te zetten en om zijn kennis
op dit vakgebied over te dragen.
Op de foto’s hieronder is te zien hoe de eerste
activiteiten op de boerderij in gang worden
gezet.

OPROEP WIL WIL WOL!
Wil Brouwer haakt kleurige wollen spreien voor
de koude nachten in Zimbabwe en heeft hiervoor
grote hoeveelheden wol nodig. Alles is welkom!
U kunt contact opnemen met Wil via het
telefoonnummer van Stichting Gympie.
School in Nepal
De school in Nepal is een groot succes. Hij
wordt zeer goed bezocht en de resultaten van de
kinderen zijn goed. Kijk op
www.stichtinggympie.nl voor een origineel
Nepalees schoolrapport!
De school zou graag uitbreiden en voor nog 40
kleuters een plekje bieden. Hiervoor is uiteraard
meer budget nodig. Stichting Gympie zal in

2004 onderzoeken of hiervoor mogelijkheden
zijn.
In 2003 werd contact gelegd met een basisschool
in Friesland. De kinderen van deze school zullen
gaan corresponderen met kinderen in Nepal en
door middel van spaaracties en fancy-fairs
proberen geld in te zamelen voor hun
medeleerlingen in Nepal!
Vaste Nepalganger Anneke Daane zit
momenteel in Nepal en zal ons, bij terugkomst,
in kleuren en geuren over de dagelijkse gang van
zaken berichten!

Financiële verantwoording
22 jaarlijkse bijdragen
16 maandel. bijdragen
Totaal jaarbudget

Totaal ontvangen
Betaald aan projecten
Saldo op 31 december

1.790,11
1.680,-----------3.470,11
=======
10.561,60
7.413,18
------------3.148,42
=======

Opvanghuis Burkina Faso
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.
Mede door steun van Stichting Gympie kan dit
opvanghuis blijven bestaan.
Stichting Gympie Vrienden Dag
Wij zouden het leuk vinden u eens wat meer te
laten zien en vertellen over de projecten van
Stichting Gympie. Daarom organiseren wij op
25 september 2004 een informatiemiddag voor
alle vrienden en overige geïnteresseerden. Met
videopresentaties, foto’s, lezingen en natuurlijk
een hoop gezelligheid!
U krijgt te zijner tijd nog een uitnodiging met
alle details, maar zet deze datum alvast in uw
agenda!

Begin 2004 zal een bedrag van 3.150,- moeten
worden betaald aan het project in Nepal en
Burkina Faso. De bijdragen van vrienden die in
2004 worden ontvangen zullen weer worden
gebruikt voor de betaling begin 2005.
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.
Meer informatie
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
Stichting Gympie
Postbus 1242 3600 BE Maarssen
t: 0346-575587 f: 0346-552550
e: info@stichtinggympie.nl
Bankrekening 57.90.54.624.

