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Tapaktuan en Air Dingin

Mei 2008

Tapatuan en Air Dingin liggen in Atjeh (Aceh),
een gebied waar de laatste jaren veel
moeilijkheden zijn. Bestaande weeshuizen
hebben te leiden van een grote toeloop van
kinderen (o.a. door de tsunami en oorlog).

Voor in de agenda:

Vriendenmiddag 13 september 2008
Na de zomer organiseren wij weer een
vriendenmiddag voor iedereen die
geïnteresseerd is in de activiteiten van Gympie.
We hebben een afwisselend en informatief
programma voor u in petto en we hopen dan
ook dat u komt! Laat het even weten via
info@gympie.nl.
Zaterdag 13 september, 14.00 – 17.00 uur,
Locatie Chr.basisschool De Witte Roos,
bloemstede 225, 3608 TA in Maarssenbroek.
ANBI-status voor Gympie
De belastingdienst heeft Stichting Gympie sinds
vorig jaar een ANBI-status gegeven. Dit
betekent dat alle giften aan Stichting Gympie
automatisch in het 0-tarief vallen en wij dus
100% van het geld kunnen geven aan onze
projecten.
Indonesië, Sumatra, Atjeh
Eerder berichtten wij al over de oprichting van
Gympie Gouda, een zelfstandige organisatie die
opereert onder de vleugels van Stichting
Gympie. Stichting Gympie Gouda richt zich
uitsluitend op Indonesië en werft zelfstandig
fondsen voor de eigen projecten.
Stichting Gympie draagt de projecten van de
afdeling Gouda een warm hart toe en indien dat
statutair en financieel mogelijk is, kan ook
Gympie Gouda fondsaanvragen doen bij
Gympie.
Dit heeft geresulteerd in twee concrete
samenwerkingsverbanden in Indonesië:

Juist deze regio, die prachtig onderaan de voet
van een berg ligt en aan een regenwoud grenst,
bleek een " ideale" plek om de gevechten in alle
hevigheid te voeren. De bevolking heeft zwaar
geleden en er zijn veel slachtoffers gevallen.
Bovendien kon het land jarenlang niet bewerkt
worden. Het dorp leeft dan ook in grote
armoede. Het aantal weeskinderen is door deze
situatie gestegen. In het kindertehuis Panti
Asuhan in Air Dingin, hebben zich inmiddels
46 nieuwe kinderen aangemeld. In totaal zijn er
nu 71 kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.
Ondanks een groot ruimtegebrek zijn de
kinderen toch opgenomen in het huis, hoewel
de leefomstandigheden verre van ideaal zijn. Er
zijn onvoldoende slaapgelegenheid, de kinderen
delen hun bed met andere kinderen en door
gebrek aan sanitair moeten de kinderen in de
rivier zich wassen en ook hun behoeften doen.
Er is geen ruimte voor een kast, een tafel of
zelfs een stoel. Er is ook geen ruimte waar de
kinderen hun maaltijd gezamenlijk kunnen
gebruiken of waar ze hun huiswerk kunnen
maken. Een ander alternatief van opvang voor
deze weeskinderen is er niet. Daarom is het
kindertehuis een belangrijk reddingsoord.
Stichting Gympie financiert mede de bouw van
een nieuw gebouw in Air Dingin, zodat de
kinderen weer wat meer leefruimte zullen
krijgen.
In Tapaktuan heerst een soortgelijke
problematiek, al is de situatie nu wat minder

nijpend. Gympie heeft de restauratie van een
dak betaald, waardoor 80 kinderen nu goed
onderdak hebben, en zelfs kunnen werken aan
hun toekomst en een opleiding.
Kongolese vrouwenstichting Tosangana
Democratische Republiek Kongo
Project: Bouwen van een waterput / introductie
biosysteem
Bijdrage Gympie: euro 3.052,Stichting Tosangana (wat betekent: tot elkaar
komen) houdt zich bezig met projecten zowel in
Kongo als in Nederland.
Het Nederlandse deel bestaat uit het
voorlichting geven aan Kongolese vrouwen die
in Nederland verblijven. Deze vrouwen zijn
vanuit allerlei humane in inhumane situaties
naar Nederland gekomen. Om deze vrouwen te
begeleiden bij het inburgeren worden er
voorlichtingsdagen gehouden. Ook op andere
terreinen, zoals gezondheid, is de stichting
actief en worden die activiteiten ook door
Kongolese mannen bezocht. Het geld dat
daarvoor nodig is wordt vooralsnog door de
plaatselijke gemeente verstrekt. Gympie speelt
hier verder geen rol in.
Wat betreft het Kongolese deel.
In Kinshasa, gelegen in Kongo, is een stichting
opgezet met de naam ‘Assocation Humanitaire
Des Enfants Sans Ressources’. Het doel van
deze stichting is sterk vergelijkbaar met
projecten die Gympie ondersteunt in Zimbabwe
en Indonesië: opvang en begeleiding van
weeskinderen op een zodanige wijze dat zij
later de keus hebben om niet in de prostitutie
en/of criminaliteit terecht te komen.
Voor dit doel is een projectplan geschreven
onder de naam: ‘Kindertehuis in Kinshasa’ .

De doelgroep van dit project zijn vondelingen
en wezen tussen de 0 – 18 jaar, ongeacht sekse.
Het eerste jaar wordt gebaseerd op vondelingen
die worden achtergelaten in het HOPITAL
GENERAL in Kinshasa, maar ook wezen en
vondelingen die wegvallen bij Dimansia school
door het verlies van een vaste woonplek.
Stichting Gympie levert een bijdrage voor de
introductie van een biosysteem en het bouwen
van een waterput, op de plaats waar het tehuis
zal worden gebouwd.
Internet
Kijk vooral ook even op
www.stichtinggympie.nl voor een overzicht van
alle projecten, foto’s en veel meer informatie.
Recentelijk vernieuwd!
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.
Stichting Gympie
Postbus 1242 3600 BE Maarssen
website : www.stichtinggympie.nl
t: 0346-575587
e: info@stichtinggympie.nl
Bankrekening 57.90.54.624.

