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Gympie is alweer 6 jaar actief! U bent steeds
op de hoogte gebleven via de
nieuwsbrieven en de website, maar het leek
ons nu een mooi monent om eens terug te
kijken en u een evaluatie te sturen van de
afgelopen 6 jaar.
Fondsenwerving
Een van de dingen die ons is opgevallen is
dat verreweg de meeste vergelijkbare
stichtingen geen eigen fondsen hebben.
Vaak dienen zij voor een bepaald doel geld
binnen te halen en maken dan gebruik van
de gelegenheid om dit bedrag, bij o.a. Wilde
Ganzen, ICCO of NCDO, te laten
vermeerderen.
Genoemde instanties hanteren behoorlijk
strakke regels inzake de besteding van het
geld. Dit heeft tot gevolg dat de
Nederlandse stichting zich onder tijdsdruk
geplaatst voelt om het beoogde project op
tijd klaar te krijgen, en deze tijdsdruk wordt
dan weer doorgeschoven naar de mensen
die ter plekke zorgdragen voor de
verwezenlijking van het project. Dit wordt
maar al te vaak, met name door de lokale
bevolking, als onaangenaam ervaren.
Wil zo’n stichting dan ook nog een CBFkeurmerk voeren, dient deze stichting aan
administratieve verplichtingen te voldoen,
die naar onze mening niet haalbaar zijn. Dit
vanwege het gegeven dat de financiële
administratie van bijna alle projecten in
deze tijd (nog) geenszins voldoen aan de

Nederlandse maatstaven.
Gympie, zoals vermeld in de brochure,
heeft wel een eigen werkkapitaal dat
rendement oplevert. Met dat rendement, na
aftrek van kosten, plus de bijdragen die de
Gympie-vrienden doneren, worden de
projecten gefinancierd. Gebleken is dat,
door deze wijze van opereren, Gympie niet
hoeft te voldoen aan een keur van
verplichtingen, zodat elk project niet door
tijdsdruk verstoord wordt.
Richtlijnen
Ieder mens, waar ter wereld ook, moet de
mogelijkheid hebben om te beschikken over eten,
drinken, kleding, huisvesting en vorming.
Toen we met Gympie begonnen, zijn naast
deze basisgedachte een viertal richtlijnen
vastgesteld waaraan een project dient te
voldoen om voor steun in aanmerking te
komen.
Graag willen wij deze richtlijnen nog eens
vermelden met daarbij onze bevindingen.
1) De lokale bevolking is en blijft betrokken
bij de actie.
In de praktijk blijkt dat veel kleinschalige doelen
worden geïnitieerd door iemand uit het Westen
die een bezoek brengt aan een derde-wereld-land.
De lokale bevolking blijft meestal wel betrokken,
zolang de initiatiefnemer daar tijd en energie in
stopt. Zodra die wegvalt, valt ook (een deel van)
die betrokkenheid weg. Zoals overal, is ook in
derde-wereld-landen onhafhankelijkheid een
groot goed. Ookal heb je het nog zo zwaar en is
de hulp nog zo nodig.
2) De lokale partner heeft voldoende
capaciteit om de activiteiten uit te kunnen
voeren en daaraan een wezenlijke bijdrage
te kunnen leveren.
Dit onderdeel is meestal in orde. De lokale

partner, veelal samen met de lokale bevolking,
voeren de activiteiten uit.
3) De lokale partner is in staat om een
controleerbare verantwoording af te leggen
over de activiteiten.
Juist op dit punt is in de praktijk gebleken dat in
veel gevallen het ondoenlijk is om van de
partner, die het project beheert, een
controleerbare verantwoording te eisen, mede
omdat de inrichting van de boekhouding, voor
zover al aanwezig, zeer summier is opgezet.
4) Er is zicht op continuïteit van de
activiteiten.
Ook op dit punt is de praktijk een stuk grilliger
dan de theorie. Hoe graag ook een ieder de wens
uit om binnen een redelijke termijn een project
zelfvoorzienend te krijgen, in de praktijk komt
daar, wegens de lokale omstandigheden, in de
komende jaren nog niets van terecht.
Projecten
‘Onze’ basisschool in Nepal heeft inmiddels
een echte streekfunctie gekregen. De
kinderen spijbelen weinig en maken goede
vorderingen. We betalen mee aan het salaris
van tenminste een leraar en voorlopig is
hiervoor geen einddatum vastgesteld.
In Burkina Faso ondersteunen we voor
onbepaalde tijd twee opvanghuizen voor
meisjes die zijn weggelopen uit een slecht
huwelijk, dat vaak tegen hun zin gesloten
was. De huizen fungeren als ‘blijf-van-mijnlijf’huis, maar omdat de meisjes vaak erg
jong zijn (vanaf 11, 12 jaar!) ook als een
nieuw thuis. Ze krijgen er onderwijs en
leren zelfstandig te worden.
Het eerste Gympieproject, de brug in
Oeganda, had wel een duidelijk einddoel.
Zo zijn er meer projecten geweest. We
bouwden waterbekkens in Bolivia, en een
waterput in Burkina Faso. We zorgden
voor een goede maïsoogst in Zimbabwe. We
bouwden mee aan biogasoventjes in Nepal,

en gaven kinderen in een tehuis op Sumatra
een veilige plek om te spelen.
Het is een zeer uiteenlopende lijst van
activiteiten, die varieert van héél
kleinschalig, tot een paar projecten tussen
de euro 15.000 en euro 20.000. Dat is voor
ons ook de charme van Gympie: eigenlijk
kan álles, als het maar voor de meerderheid
van de werkgoep zinvol en logisch
aanvoelt. En natuurlijk hebben we niet voor
niets de vier richtlijnen en het basiscriterium
geformuleerd. Bij elke vergadering weer
blijken dit prettige ijkpunten om
beslissingen aan af te wegen.
Financiën
Op www.stichtinggympie.nl is een
overzicht te zien van de inkomsten en
besteding van de vriendendonaties.
Gympie ondersteunt 3 projecten structureel
met een totaal van euro 5.300,- per jaar. Met
het rendement op het werkkapitaal en de
vriendenbijdragen is er voldoende budget
om deze 3 projecten nog jaren te
onderhouden.
Komen er projecten op Gympies pad,
waarvan wij vinden dat er iets aan gedaan
dient te worden, wordt hiervoor een bedrag
gebruikt van het werkkapitaal.
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 onderstaand
banknummer.
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website : www.stichtinggympie.nl
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