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5 jaren vergaderd met Anneke, Bram, Cees, Lies,
Marieke en Wil, en hoop nog jaren met deze
groep door te gaan.

Vrienden van Gympie,

Theo

Laatst vroeg iemand, die wel eens een bedrag
aan Gympie heeft gedoneerd, aan mij wanneer
hij voor het laatst aan Gympie iets had betaald.
Dit wist ik niet en moest het in de administratie
van voorgaande jaren opzoeken. Zoiets is voor
mij dan gelijk weer een aanleiding om maar
weer eens een lijstje in elkaar te sleutelen. En zo
heb ik nu een overzicht waarop ik in een klap
kan zien wie wanneer heeft betaald. Ik moet
eerlijk toegeven dat tijdens het maken van dit
lijstje ik een beetje stil werd over de hoeveelheid
geld dat Gympie’s vrienden in de afgelopen
jaren aan Gympie hebben betaald. Let wel, euro
34.674,-. In dit bedrag zit een bedrag van euro
10.000,- van een andere stichting. Buiten dat lijkt
het wel of Gympie’s vrienden alleen afhaken
door overlijden.
Een overzicht: In totaal doen 69 vrienden mee,
waarvan een aantal vast en een aantal eenmalig.
Van de vaste vrienden (38) zijn er 5 gestopt,
waarvan 2 door overlijden en 3 door andere
redenen. Van die laatste 3 zijn er al weer 2
teruggekeerd, zodat er eigenlijk maar 1 is
gestopt.
En dat na vijf jaar. Wat een trouw.
Wat ik nu zo aardig vind om te ontdekken is de
gevarieerdheid van het vriendenbestand.
Mensen met een ruime portemonnee doen mee,
maar ook mensen die met hun karig inkomen
toch nog een paar centjes voor Gympie opzij
willen leggen. Zo is er een vriend die in 6 jaar
tijd euro 2.150,- heeft betaald, maar ook een
vriend die in 6 jaar tijd euro 37,- heeft vergaard.
Beiden zijn mij even lief.
Mede uit deze trouw leid ik af, als het anders is
stuur mij maar een berichtje, dat de wijze
waarop Gympie omgaat met het geld van de
vrienden, jullie goedkeuring heeft. Dat is ook
iets dat we nooit uit het oog verliezen. Dat wij
geld van anderen aan het besteden zijn.
Diezelfde trouw vind ik ook terug in de
werkgroep. Met veel plezier heb ik de afgelopen

Zimbabwe
Hoe dingen kunnen lopen.
Dit project startte in 2003 met de donatie van
Gympie van euro 2.500,- voor zaad om het
landbouwproject op te starten, waarvan uit de
opbrengst eten en drinken kon worden betaald
voor de opvang van weeskinderen. Nadien is in
de jaren 2004 tot en met 2005 nog een bedrag
besteed aan dit project van euro 10.544,-. In 2004
en 2006 is ondergetekende een paar weken naar
Zimbabwe gegaan om mee te helpen aan dit
project. Wegens de betrokkenheid van een
Nederlandse stichting, Child Future Africa, leek
de rol van Gympie, wat dit project betreft, een
beetje klaar. Echter, het tegendeel is waar.
Wat wij ook niet van tevoren hebben kunnen
voorzien is dat elke onderneming, of dat nu in
het bedrijfsleven is of in de non-profitsector, een
degelijke financiele verantwoording dient af te
leggen en dus een degelijke financiele
administratie dient te voeren. Bij toeval heeft
Gympie die discipline ook in huis en wordt
inmiddels regelmatig van Gympie’s expertise
gebruik gemaakt.
In februari 2007 is het bestuur van Child Future
Africa in Zimbabwe geweest en heeft, buiten
nog vele andere zaken, ook gesproken over de
financiele administratieve kant van de zaak.
Daarbij is besloten om gebruik te maken van de
expertise van Gympie op dit vlak. Binnen Child
Future Africa wordt een budget vrijgemaakt
voor reis- en verblijfskosten, waardoor een
medewerker van Gympie in april en in
september vier weken naar Zimbabwe kan gaan
om de financiele administratie op poten te
zetten. Dat geldt voor 2007 en wellicht ook voor
2008. Dat hangt af van de behaalde resultaten.
In een van de volgende nieuwsbrieven vertellen
wij weer iets over deze belevenissen.

Theo

foto 2: slaapkamer met stapelbedden
BABWE – 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 hebben 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 Brouwer verbleef in juni 2006 enkele
weken in Harare, de hoofdstad van
Zimbabwe, 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 sattelietscholen, die
meehelpen om voor 25 weeskinderen uit
hun omgeving opvang en scholing te
regelen. Opvang in kleine weeshuizen de
buurt, lessen op de sattelietschool zelf.
In totaal zijn er nu 8 scholen die als
satelietschool 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

Helaas is gebleken dat de put die vorig jaar
met geld van Stichting Gympie is hersteld,
weer is opgedroogd.
Tijdens de werkgroepvergadering van juni
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 sturen vragen naar ons
contactpersoon ter plaatse.
In augustus krijgen 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.
Wat betreft de waterput: wat doen we?

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 in 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

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.

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

