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Beste mensen,
Deze nieuwsbrief staat in het teken van het
project in Zimbabwe. Oprichter en
penningmeester van Gympie, Theo Brouwer,
heeft hier in maart van dit jaar drie weken
doorgebracht en heeft van dichtbij en van
binnenuit kunnen zien hoe het project wordt
geleid en wat de vorderingen zijn.
In deze nieuwsbrief maken wij u graag
deelgenoot van zijn bevindingen.
Verderop vindt u ook een vooraankondiging van
de Vriendendag van Gympie op 25 september
van dit jaar. Wilt u van Anneke uit de eerste
hand horen hoe het gaat op de school in Thulo
Parsel, of van Theo hoe je computerles geeft aan
een jonge Zimbabwaan, of hoe je 30 zakken
cement regelt - zet dan deze datum in je agenda
en kom gezellig langs.
Cees Dingemans; voorzitter
Theo Brouwer; penningmeester
Lies Snikkers; secretaris
Anneke Daane, Bram Brouwer, Wil Brouwer en
Marieke Woortman
Bezoek van Theo aan Weesboerderij
Zimbabwe`
In mei vertrok Theo voor 3 weken naar Mount
Darwin in Zimbabwe om mee te helpen met de
bouw en organisatie van dit project, waaraan
Stichting Gympie in 2003 € 2500 heeft
geschonken voor de aanschaf van diverse
soorten zaad. Hij zag hoe moeilijk het is om
zo’n groots project succesvol te laten worden en
vooral blijven, maar ook hoe kleine
veranderingen grote verschillen kunnen maken.
Concrete resultaten van de steun van Gympie
heeft hij in ieder geval al direct kunnen
aanschouwen - de maïs was net geoogst!

Hieronder een fragment uit Theo’s verslag . Op
www.stichtinggympie.nl kunt u zijn volledige
verslag vinden, alsmede extra informatie en
overwegingen over dit project.
‘In de maand mei heb ik 3 weken door
gebracht in Zimbabwe om mee te helpen bij het
opzetten van opvang voor weeskinderen. Het
was een indrukwekkende operatie.
Om drie weken te wonen en te werken in een
Afrikaanse omgeving, waar voor velen het
leefgebied niet groter is dan 1 vierkante
kilometer is een aparte ervaring. Ik woonde op
een boerderij die vlak naast het dorpje
Runyoraro gelegen was.
In dit dorpje, met ca. 500 inwoners, leven de
mensen nog op een zeer primitieve manier. Ze
staan 's-ochtends met de kippen op en gaan 'savonds met de kippen weer op stok. Tijdens de
dag werken zij op het land. Veelal krijgen zij
uitbetaald in voedsel, waar zij weer van leven
kunnen.
Wonen doen ze in stenen huizen die meestal
alleen bestaan uit vier muren. Een kraan in het
dorp voor waswater en een waterpomp buiten
het dorp voor drinkwater.
Ik ben naar Zimbabwe gegaan om mee te helpen
bij het opzetten van een opvangcentrum voor
weeskinderen.

16.30

projecten, dit alles onder het genot
van een hapje en een drankje.
open einde aan de middag, dus dit is
een geschatte tijd

Een aparte uitnodiging met aanvullende
gegevens (tijd, plaats, route) wordt nog
verstuurd.
Financiële verantwoording 2003-half 2004

Het merendeel van mijn werkzaamheden
bestonden uit het ontlasten van George
Seremwe, die daar de kar trekt.
Het zal duidelijk zijn dat, om in Afrika zo'n
project te laten slagen veel werk verzet moet
worden en je veel geduld moet hebben.
Zowel de overheid als de plaatselijke bevolking
is heel enthousiast, maar dat houdt zeker niet in
dat dan ook mensen in beweging komen en in
beweging blijven.
De werkzaamheden die ik daar gedaan heb
bestonden uit het opzetten van een administratief
systeem, verslaglegging over de voortgang van
het project, computercursussen geven (niet aan
de mensen uit het dorp,hoor), praatpaal voor
George in moeilijke tijden etc.
Al met al ben ik met een heel goed gevoel weer
naar huis gekomen en hoop dat dit project zal
slagen en lang zal blijven bestaan.’
Programma Stichting Gympie Vrienden Dag
25 september 2004
13.30
14.00
14.30
14.45

15.15

inloop met koffie en thee
Opening door Cees Dingemans
Koffie en thee
Toelichting bij projecten en
beantwoorden van vragen
- Zimbabwe door Theo Brouwer
- Nepal door Anneke Daane
- Burkino Faso door Lies Snikkers
Einde van het gesproken deel. Er is
gelegenheid tot het bekijken van de
videoband van de school in Nepal en
diverse collageborden over de

22 jaarlijkse bijdragen 1.790,11
16 maandel. bijdragen
1.680,-----------Totaal jaarbudget
3.470,11
=======
Totaal ontvangen
Betaald aan projecten
Saldo op 31 december

10.561,60
7.413,18
------------3.148,42
=======

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.

