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ZIMBABWE – MOUNT DARWIN
Wie herinnert zich nog de oproep Wil wil
wol, in één van de vorige nieuwsbrieven?
Wil haakte gekleurde spreien voor de
bedden in het nog te bouwen weeshuis in
Zimbabwe.
Eindelijk hebben die spreien hun
bestemming gevonden, want op 5
september 2006 hebben de eerste 9 kinderen
hun intrek genomen in het gebouw dat in
de omgeving van Mount Darwin is
neergezet. Het is de bedoeling dat in de
komende tijd deze groep van 9 kinderen
wordt uitgebreid naar maximaal 25
kinderen.

foto 1: het nieuwe gebouw
.

Theo verbleef in juni 2006, net als in 2004,
enkele weken in Zimbabwe, dit keer in de
hoofdstad Harare, van waaruit hij de
financiële cijfers over 2005 op orde bracht en
daarnaast een finianciéle administratie voor
de toekomst op poten zette. Daarnaast heeft
hij tijd besteed aan het ontwerpen van
rapportageoverzichten en het geven van
computercursussen, beide in Excel.
Er is veel veranderd in de plannen voor de
opvang van weeskinderen, zoals dat is
opgezet in 2001. De grootste verandering is
wel dat er niet een groot weeshuis is
gebouwd, maar dat opvang kleinschaliger is
en wordt gezocht in de buurt van waar de
kinderen zelf vandaan komen.
Er wordt gewerkt met satellietscholen, die
meehelpen om voor ca. 25 weeskinderen uit
hun omgeving opvang en scholing te
regelen. Opname in kleine opvanghuizen in
de buurt, lessen op de satellietschool zelf.
In totaal zijn er nu 8 scholen die als
satellietschool meedoen aan dit project,
waarbij George Seremwe een belangrijke rol
speelt als coördinator en motivator. Zo is
toch de doelstelling bereikt en krijgen 200
kinderen de mogelijkheid hun toekomst
ergens anders te zoeken dan in de
prostitutie of de criminaliteit.
BURKINA FASO – KOKOLOGHO

foto 2: slaapkamer met stapelbedden

Helaas is gebleken dat de put die vorig jaar
met geld van Stichting Gympie is hersteld,
weer is opgedroogd.
Tijdens de werkgroepvergadering van mei
hebben we besloten dat we grondig moeten
onderzoeken wat de mogelijkheden zijn
voor een put in Kokologho, voor we daar
weer een donatie voor doen. We gaan
informatie inwinnen bij een bedrijf dat
gespecialiseerd is in het slaan van putten in

Afrika en we hebben informatie opgevraagd
bij onze contactpersoon ter plaatse.
In augustus kregen we een lange brief. De
enige mogelijkheid voor een put lijkt een
nieuwe boring te zijn. In de brief lezen we
ook meer over de besteding van onze
jaardonatie. De meisjes leven zuinig. Door
de goede oogst van het afgelopen jaar is
geld vrijgemaakt voor licht op de kamers
van de meisjes. Dit is een grote stap vooruit
in de veiligheid, omdat er geen olielampen
meer nodig zijn op de slaapkamers.
BURKINA FASO - PABRÉ
In maart 2006 ontvingen we een hulpvraag
van een ander opvanghuis voor meisjes die
zijn gevlucht uit een gedwongen huwelijk.
Het huis streeft dezelfde doelen na als dat
in Kokolohgo en heeft te kampen met
hetzelfde soort problemen. Er wonen 48
meisjes tussen de 15 en 25 jaar. Stichting
Gympie heeft besloten ook de opvang van
de meisjes in dit huis te financieren.
BOLIVIA - PIÑANI
Pinañi is een gemeenschap van Aymara
indianen in Bolivia, niet ver van het
beroemde Titicaca meer. Stichting Gympie
financiert hier een nieuw project: Kotañas.
Kotañas zijn water-opvangbassins die in de
regentijd het water opvangen, zodat de
boeren de droge periode kunnen
overbruggen met water uit de bassins. Het
water zal gebruikt worden voor de irrigatie
van o.a. aardappelen, bonen en alfalfa.
De gemeenschap ligt op een helling, en in
het dal stroomt wel een rivier. Helaas is
deze van weinig nut, de akkers liggen te
hoog en water oppompen is een dure en
moeilijke onderneming. De Kotañas vormen
daarom de oplossing bij uitstek. De boeren

zijn zelf zeer bereid hun deel van het werk
te doen voor de realisatie van de Kotañas en
mede daarom hebben wij er veel
vertrouwen in dat we, samen met de boeren
in Piñani dit project tot een goed einde
kunnen brengen en daarmee ons steentje
bijdragen aan het verbeteren van de
levensomstandigheden in deze afgelegen
Aymara-gemeenschap.
FINANCIËN
Saldo op 1 januari
Ontvangen van vrienden
Nog te ontvangen dit jaar
Rente+storting van kapitaal-rek.
Totaal te besteden aan projecten
Besteed aan projecten in 2006
Saldo prognose per 31 december
(voor verplichtingen 2007-2009)

euro
7.150
2.505
995
26.309
----------36.959
28.659
---------8.300
=====

IN DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF
Over de ontwikkelingen inzake het bio-gas
project in Nepal, en de hulp in Indonesië
door Gympie-Gouda, vertellen wij weer het
nodige in onze volgende nieuwsbrief.
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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website : www.stichtinggympie.nl
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Bankrekening 57.90.54.624.

