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NEPAL – THULO PARSEL
In het dorp Thulo Parsel steunt Stichting
Gympie al een aantal jaren de plaatselijke
bassisschool. Hierover heeft u in eerdere
nieuwsbrieven kunnen lezen. De schoolkinderen
doen het goed en kunnen mede door uw steun
werken aan hun eigen ontwikkeling en een
betere toekomst.
Stichting Gympie heeft de mensen uit Thulo
Parsel in het hart gesloten en wij proberen hen
ook op andere manieren te helpen.
Daaro steunt Gympie nu een tweede project in
dit dorp: ‘biogas’.
In Nepal is de meestgebruikte brandstof door
huishoudens hout. Dit gebruik heeft twee grote
nadelen. Het zorgt voor een enorme ontbossing
en dus erosie van de berghellingen. Daarnaast
heeft het gebruik van hout een duidelijk negatief
effect op de gezondheid van (met name)
vrouwen en kleine kinderen. Doordat de
vuurplaatsen altijd binnen zijn, ademen zij veel
rook in.
Een eenvoudige biogasinstallatie biedt in veel
huishoudens een zeer effectieve en vrij
goedkope oplossing. Een huishouden met een
koe en een biogasinstallatie kan energie
opwekken uit mest. De installatie is voorzien
van een goed afvoerkanaal, waardoor schadelijk
stoffen niet meer ingeademd worden. Ideaal
gezien zou elk gezin een dergelijke installatie
moeten hebben. Als eerste aanzet heeft stichting
Gympie 1000 euro gedoneerd waarmee 4 à 5
installaties gebouwd kunnen worden.
Politieke situatie in Nepal
U zult ongetwijfeld kennis hebben genomen van
berichten in de media over de instabiele
politieke situatie in Nepal. Maoïsten gebruiken
in steeds meer delen van het land, steeds meer
geweld. De regering van de totalitaire koning
komt hiertegen steeds harder in actie. In feite
heerst een burgeroorlog, die het land op een
economische afgrond heeft gestuurd. Het

toerisme, enige jaren geleden nog een grote bron
van inkomsten voor het land, is vrijwel helemaal
ingestort. Stichting Gympie hoopt daarom juist
nu bij te kunnen blijven dragen aan onderwijs en
ontwikkeling in Thulo Parsel, Nepal.
Via Anneke Daane, Gympielid vanaf het eerste
uur en persoonlijk nauw betrokken bij het dorp,
blijven wij op de hoogte van de actuele situatie.
INDONESIË – ATJEH
Door de tsunami is er ook in Indonesie en met
name op Atjeh veel schade aangericht. Ondanks
het vele geld dat bijeen is gebracht voor
hulpverlening, bestaan er in de praktijk nog vele
gebieden die hiervan weinig of niets merken. Na
haar reis naar Indonesie, in mei 2005 met haar
vriend Humphrey Pieters, heeft Fien Zweers
besloten haar steentje bij te dragen aan een
stukje wederopbouw. Met name richt zij zich op
het kindertehuis Tapak Tuan.
Fien en Humphrey vormen samen ‘Stiching
Gympie Gouda’ en operen in principe
zelfstandig. Wanneer duidelijk is waaraan op dit
moment de meeste behoefte bestaat, zal
Stichting Gympie ook projectvoorstellen van de
‘afdeling Gouda’ in overweging nemen. Op
www.stichtinggympie.nl kunt u nog heel veel
meer lezen over het kindertehuis, de legende
van Tapak Tuan en het werk van Fien en
Humprey.
WEBSITE
In iedere nieuwsbrief wijzen wij u op het
bestaan van de website van Stichting Gympie:
www.stichtinggympie.nl
Onlags is deze volkomen vernieuwd, aangepast
en aangevuld. U vindt hier veel aanvullende
informatie over Gympie Gouda (kindertehuis
Tapak Tuan) maar ook foto’s, nieuws en
infomatie over lopende en afgeronde Gympie
projecten.

BURKINA FASO
Stichting Gympie doneert jaarlijks een bedrag
aan een opvangtehuis voor weggelopen meisjes,
die uit een gedwongen huwelijk zijn gevlucht.
Dit jaar kwam daar een eenmalig extra bedrag
van 3000 euro bij voor de reparatie van een
waterpomp.
In de brieven van juli en augustus 2005 sprak
zuster Marie Joachim Quédraogo van de
hongersnood die Burkino Faso teistert. Een
stukje uit haar brief: “Elke dag wordt de missie
door 3000 tot 4000 mensen bezocht die proberen
iets te eten te krijgen. Zij hebben zelfs geen
graan om te verbouwen. Maar dankzij u heb ik
levensmiddelen voor de meisjes kunnen kopen.”
Daarnaast schrijft zij ons: “U maakt het tot ons
geluk weer mogelijk het opleiden van de meisjes
voort te zetten. Dat wil zeggen, onderwijs aan
een meisje van nu is onderwijs aan een vrouw
van morgen. Wij danken u zeer voor deze gift en
hopen dat God u mag belonen.”
In december schreef de zuster ons dat de meisjes
bezig waren met het binnenhalen van het laatste
deel ven de oogst. De oogst dit jaar bedraagt: 6
zakken gierst van elk 100kg, 5 zakken arachide
van 100kg en 3 tonnen bonen. Van deze
middelen zouden de nonnen en de meisjes een
jaar moeten eten.
De zuster heeft ons laten weten dat de put op
hun gebied niet meer werkte en dat met de
droogte de hongersnood wel heel dicht aan de
deur kwam. Nadat de zuster ons een duidelijke
offerte en verantwoording heeft gestuurd,
hebben we als werkgroep besloten de reparatie
van de put te financieren. In december 2005
heeft de zuster ons de afrekening gestuurd. Een
stukje uit die brief:”De arbeiders zijn gestart op
24 augustus en waren klaar op 29 oktober. Dat is
dus drie maanden werk geweest. Ze brachten
een machine mee die BF 150.000 per dag kost. Ze
hebben zeven gaten gemaakt en daarbij een
zuiveringsbak van cement. Ze hebben heel hard
gewerkt, soms ook ’s nachts.”
Tot slot heeft de zuster laten weten dat ze een

peuterschool gestart hebben met 35 kinderen. Zo
krijgen de vrouwen in de omgeving hun handen
vrij om te gaan verdienen. Dit steunt de
ontwikkeling van de emancipatie van vrouwen.
Dit initiatief zal zeker een vervolg krijgen. De
zusters zijn blij dat ze dit aan de omgeving
kunnen bieden.

Alle meiden bij de gerepareerde put

FINANCIËN 2006

euro

Saldo op1 januari
Ontvangen van vrienden
Nog te ontvangen dit jaar
Rendement van kapitaalrekening
Totaal te besteden aan projecten

7.150
932
3.068
2.146
--------13.296

Te besteden aan projecten in 2006
Saldo prognose op 31 december
= (voor verplichtingen 2007-9)

7.146
--------6.150
=====

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.
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