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(de brug is er!)

Als je met een ludiek oog naar ons eerste project
kijkt lijkt het erop dat onze eenmalige bijdrage
aan de bouw van een brug wel eens ons
langstlopende project is geweest.
Met veel enthousiasme en als onervaren leken
doneerden wij een bedrag waarmee een brug
kon worden gebouwd.
Dan denk je, in je onschuld, dat enige maanden
later er een mooie nieuwe brug is. Mis.
In september 2001, heb dat nagekeken,
betaalden wij 1.000 gulden voor die brug. Nu,
bijna vier jaar later is die brug er toch nog
gekomen. En wel een hele fraaie. Op zo’n mooie
brug wil je best een tijdje wachten.
Onderstaand enige foto’s van de brug in oude
toestand en van de nieuwe brug. Zeg nou zelf.
Maarssen, Theo Brouwer

Opvanghuis Burkina Faso
Met de 28 meisjes die dankzij steun van
Stichting Gympie opgevangen kunnen worden
in een opvanghuis, gaat het op het moment
helaas niet zo goed.
Door ernstige droogte zijn de laatste paar
oogsten mislukt. De waterpomp is kapot en voor
water moeten de meisjes uren lopen naar een
dorp verderop. Hierdoor is irrigatie van de
gewassen nagenoeg onmogelijk.
Door de slechte oogsten, is het opvanghuis niet
in staat geweest zelf voor voedsel en extra
inkomsten te zorgen. De bijdrage van Stichting
Gympie is op dit moment de enige bron van
inkomsten. Het geld wordt grotendeels besteed
aan voedsel. Voor onderwijs, medicijnen,
kleding, reparaties of nieuw zaad is eigenlijk
niet veel meer beschikbaar.
Om op de lange termijn echt hulp te kunnen
bieden, is het nodig dat er minimaal 1 waterput
in de buurt kan worden gebruikt.
Eerst was er sprake van het installeren van een
aantal pompen, maar dat bleek te veel geld te
kosten.Na overleg met de zusters is besloten dat
een bestaande waterput wordt gerepareerd.
Door de zusters is een offerte aangevraagd en
daaruit bleek dat de put voor euro 3.200,- kan
worden gerepareerd. Gympie heeft inmiddels
dit bedrag hiervoor beschikbaar gesteld.
GUATEMALA

De oude brug nog in gebruik...

De nieuwe brug!

December is voor mij blijkbaar een speciale
maand. Hoe dat komt weet ik niet. Waar andere
mensen een hekel hebben aan de ‘feestdagen’,
die vaak helemaal voor hun niet zo feestelijk
zijn, brengt de december maand mij een aparte
sfeer, die bij mij aangenaam voelt.
Vanuit die gedachte hoop ik dan ook dat er
niemand is die in de decembermaand van mij,
ofwel Gympie, een bijdrage vraagt. In deze
maand kan ik nu eenmaal geen ‘nee’ zeggen.
Mede hierom, omdat ik mijzelf een ietsje ken, is
de werkgroep in het leven geroepen. Om Theo
een beetje in het gareel te houden. Zo wordt elk

project door de werkgroep getoetst en wordt er
eventueel gestemd als er voor of tegen stemmen
zijn. Heel gezond. Maar dan moet je je er wel
aan houden. En dat valt voor mij in de
decembermaand niet mee.
Zo gebeurde het dan dat er een brief bij mij in de
bus viel waarin ene zuster Michaela, van de
Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen, een
bijdrage vroeg om kinderen te kunnen helpen.
Het kost 10,15 euro om een kind 1 week te
verzorgen, het eten te geven en een
schoolopleiding.
Voelt u ‘m al.
Zonder de werkgroep zelfs maar te raadplegen
heb ik eigenhandig 527,80 euro overgemaakt.
Foei Theo. Bij deze een gele kaart. Bij een
volgende keer krijg je rood.
Dus bij deze, ik zal het nooit meer doen. Je zult
maar rood krijgen.
Maarssen, Theo Brouwer
Babies Home, Uganda
In Kampala zijn er verschillende weeshuizen.
Dat is nodig met 1,7 miljoen weeskinderen in
Uganda.
Sanyu Babies Home is een van de twee tehuizen
waar baby’s en kinderen tot 4 jaar worden
opgevangen. Hier verblijven zo’n 40 baby’s en
kinderen.
Veel baby’s worden te vondeling gelegd wat
vaak te maken heeft met
tienerzwangerschappen en aids. Het tehuis heeft
nauwelijks vaste inkomsten en is afhankelijk van
giften en donaties. Vooral babypoedermelk is
een aanslag op hun budget.
Soms kan het personeel niet worden betaald of
worden ze afgesloten van water.

Bij het opmaken van de jaarrekening bleek er
nog een bedrag van 453 euro beschikbaar te zijn
om aan een project te besteden.
Samen met deze bijdrage zijn het merendeel van
de fondsen binnen om de kippenhouderij te
kunnen bouwen.

Financieel overzicht t/m 30 september 2005
2345,11
2.220,------------4.565,11
======
Een stijging van 1.100,- t.o.v. 30-11-2004!
Eenmalige bijdragen
13.634,43
=======
Totaal ontvangen
28.557,10
Aanvulling vanuit kapitaal
4.400,-------------Totaal voor projecten
32.957,10
Betaald aan projecten
29.492,69
-----------Saldo per 30 september
3.464,41
======

23 jaarlijkse bijdragen
15 maandel.bijdragen

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
Door het realiseren van een kippenhouderij zal
het weeshuis verzekerd zijn van een vast
inkomen (en natuurlijk van eieren en kippen).
Ook zal dan het peuterklasje kunnen blijven
draaien.

Postbus 1242 3600 BE Maarssen
t: 0346-575587 f: 0346-552550
e: info@stichtinggympie.nl
Bankrekening 57.90.54.624.

