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gedachtegang van een van de werkgroepleden.
Vrienden die hierop willen reageren kunnen dat
doen naar info@stichtinggympie.nl

Beste mensen,
Op 25 september j.l. heeft Stichting Gympie een
vriendenmiddag georganiseerd.
Wat ’s morgens nog zeer low-profile begon,
groeide met behulp van een mooi
spreadsheetprogramma en een videoscherm in
enkele uren uit tot een professionele
voorlichtingsmiddag – met speciale dank
hiervoor aan Jos Zanders!
Verder zijn bestuursleden van Stichting CFA
(Weesboerderij Afrika) en Stichting van
Eyndthoven uit Bilthoven met elkaar in contact
gebracht. Door uitwisseling van gedachten en
ervaringen kan hier in de toekomst wellicht een
mooie samenwerking ontstaan.
Ten derde hebben wij van Stichting van
Eyndthoven uit Bilthoven, vertegenwoordigd
door de familie van der Hijden, de toezegging
gekregen dat zij voor een periode van 5 jaren
een Nepalese leraar zullen betalen nadat een
extra leslokaal is bijgebouwd. (Dit leslokaal is
inmiddels voltooid en op 2 november j.l. hebben
wij het geld voor de leraar, euro 5.000,- ,
ontvangen).
Vervolgens hebben wij deze informatie
doorgegeven aan zowel de Franse Stichting
A.U.M.-NEPAL, die de fondsen beheert, als aan
Salam Singh Tamang (onze contactpersoon) in
Nepal. Beiden waren hier heel blij mee.
Gezien de vele positieve reacties van alle
aanwezigen én natuurlijk vanwege de
geweldige bovenstaande berichten kunnen we
terugkijken op een zeer geslaagde middag.
Op www.stichtinggympie.nl zal een fotogalerij
worden gemaakt voor een impressie van onze
projecten en ook van de vriendenmiddag.
Aanpassing van de begindoelstelling
De volgende bijdrage komt voort uit de

Op de vriendenmiddag hebben wij al een punt
van aandacht aangeroerd betreffende de
financiering van onze huidige projecten, maar
ook voor toekomstige projecten.
In het begin van onze activiteiten hebben wij een
aantal criteria vastgesteld waaraan een project
moet voldoen.
Stichting Gympie is ontstaan vanuit de gedachte
dat iedereen, waar ter wereld ook, het recht
heeft op voedsel en drinkwater, kleding,
huisvesting en vorming. Het doel van de
stichting is dan ook het ondersteunen en/of
uitvoeren van projecten op het gebied van die
eerste levensbehoeften van mensen.
De praktijk blijkt een stuk weerbarstiger dan
deze theorie, maar dat is universeel…
Onderstaand volgen een paar punten die in
basis afwijken van onze begindoelstelling, maar
die toch zo belangrijk zijn, dat het niet altijd
eenvoudig is er een beslissing over te nemen.
Het is nog maar de vraag of het mogelijk is hier
een eenduidige werkwijze voor te ontwikkelen.
Toch willen wij graag onderstaande punten
nader uitdiepen.
In Zimbabwe heeft Gympie zaad
gefinancierd voor een eerste maïsoogst voor
de weesboerderij. Naar onze mening paste
dit prima binnen de basisdoelstelling.
Maar valt een hek, dat nodig is om de
landbouwgrond te beschermen tegen dieren
en dieven hier nu ook onder?
Duurzaamheid speelt ook een rol bij onze
afweging. Maar wat beslis je als blijkt dat de
omstandigheden zodanig zijn dat het
gefinancierde project nooit zelfvoorzienend /
zelfstandig zal kunnen worden? Doorgaan
tot in lengte van dagen? Stoppen?
Afbouwen?
En wat te doen als een project zich wel

verder ontwikkelt en er daardoor steeds
andersoortige zaken gefinancierd moeten
worden? Trek je je als steungever van het
eerste uur dan terug, want de eerste
levensbehoeften zijn vervuld, of blijf je het
project juist steunen, nu men op de goede
weg is?
Dit zijn zo een paar punten, die eigenlijk
neerkomen op één vraag: ‘Moet Gympie voor
100% trouw blijven aan de basisdoelstelling
en zich terugtrekken zodra die primaire
levensbehoeften zijn vervuld, of kan de doelstelling
per project worden ingevuld en / of uitgebreid?’
Voor beide punten zijn vele pro’s en contra’s te
bedenken – Wij zijn benieuwd hoe jullie
hierover denken.
Fondsen en Financiële verantwoording 2004
Wellicht is het eens aardig om iets over de
fondsen te vermelden.
Er is een aantal contacten met verschillende
mogelijke sponsors. In 2004 heeft Gympie al
€ 990,- aan eenmalige bedragen ontvangen,
waarvoor hartelijk dank!
Verder is er een basisschool in Ter Kaple
(Friesland ) waar de kinderen allemaal sparen
voor een speciaal ‘ potje’. Eenmaal per jaar
wordt het potje geleegd en de inhoud
geschonken aan een goed doel. Wij hebben de
toezegging dat een volgende keer dat best eens
Gympie kan zijn.
Zoals al vermeld op de vriendenmiddag zijn wij
in contact met Stichting van Eyndthoven uit
Bilthoven en, via een persoonlijke vriend van
Theo, met een Stichting in het zuiden des lands.
Op donderdag 30 september j.l. is Theo naar een
seminar in Tilburg geweest. Daar kwam hij in
gesprek met een fiscaal-juriste, die hij kende
vanuit zijn kantoorpraktijk. Deze juriste blijkt
een fonds te beheren voor een oude dame, die
haar heeft gevraagd voor dat fonds elk jaar daar
goede doelen bij te zoeken.
Inmiddels heeft Theo een dosis informatie naar
haar toegezonden. Zij heeft per mail laten weten

met deze informatie bij de bewuste dame langs
te gaan en om een bijdrage aan Gympie te
verzoeken. Dus wie weet… er is in ieder geval
genoeg om naar uit te zien!
En dan last, but not least zijn wij er trots op dat,
op twee na (door omstandigheden), nog
iedereen vriend is van Gympie. Dat maakt dat
wij een stabiel financieel beleid kunnen voeren.
Stiekem hopen wij natuurlijk dat dat de
komende 20 jaar zo blijft. Jullie toch ook?
Financieel overzicht t/m 30 november 2004
21 jaarlijkse bijdragen
15 maandel. bijdragen
Totaal jaarbudget
Eenmalige bijdragen

Totaal ontvangen
Betaald aan projecten
Saldo op 30 november

1.745,11
1.620,--------------3.365,11
========
8.569,43
=======
19.427,10
15.563,18
-------------3.863,92
========

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
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