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Stichting Gymnpie heef het afgelopen jaar weer
veschillende projecten over de hele wereld
financiële steun gegeven. Sommige projecten
steunt Gynpie al inmiddels al jarenlang, en
andere zijn nieuw.
Thulo Parsel, Nepal
Zo begonnen we in 2003 met de steun aan
Nirmala Primary School in Thulo Parsel in
Nepal. Nu, 6 jaar later gaan er dagelijks 170
kinderen naar school. Iedere groep (klas 1a, 1b,
2,3,4,5,6) heeft een eigen leraar, waarvan
Gympie nog altijd een deel van het salaris
betaalt. Dankzij lokale coördinatie van de Franse
Stichting AUM, en natuurlijk niet te vergeten
ons persoonlijke aanspreekpunt mijnheer Salam
is het mogelijk de school op afstand te zien
groeien en bloeien.
Indonesië, Sumatra, Atjeh
In Indonesië staan inmiddels verschillende
weeshuizen die regelmatig steun ontvangen van
Stichting Gympie, steeds gecoördineerd door de
bevlogen Fien Zweers, die regelmatig ter plaatste
is en inventariseert waar de hulp het meest nodig
is. De projecten gericht op de langere termijn en
zorgen na onderdak voor grotere zelfstandigheid
op het gebied van een eigen inkomen en
voedselvoorzieining.
Het kindertehuis in Tapak Tuan heeft nu een
kleine groentetuin. Er is nu een goede septictank
aangelegd.
De assistent van het kindertehuis, Zainuddin

(Om Din) heeft de eetkamer verbouwd en het
ziet er gezellig en fris uit. In een opslagruimte
heeft hij woonruimte gecreëerd voor zichzelf en
zijn gezin. Om Din is in dienst van het
kindertehuis, maar ontvangt niet genoeg salaris
waardoor hij ook werkt als fietstaxi. Zijn vrouw
kreeg van Gympie naaimachines, zo kan zij geld
verdienen voor het eigen gezin en kunnen zij
doorgaan met het begeleiden van de kinderen in
het kindertehuis in het dagelijks leven.
Een andere aanvraag kwam van het kindertehuis
Panti Asuhan Al-Hidayah Nyakman in
Meukek en betrof zes naai-machines. In dit
kindertehuis wonen 40 jongens en meisjes in de
leeftijd van 14 tot 20 jaar. Zij moeten zelf hun
uniformen en beddengoed naaien. Stichting
Gympie heeft aan hun verzoek kunnen voldoen.
Het project Air Dingin
Het kindertehuis in Air Dingin wonen 71
weeskinderen, jongens en meisjes 7-18 jaar. De
omstandigheden waarin ze verblijven zijn deels
erbarmelijk. Stichting Gympie heeft budget
vrijgemaakt om de grote verbouwingen mogelijk
te maken. In juni 2008 is de bouw in volle gang,
(zie foto’ s) maar door aanhoudende regenval en
overvloedige overstroming van de naast gelegen
rivier is de bouw tijdelijk stil komen te staan.

In 2006 is dit gebied zwaar getroffen door een
aardbeving. Met behulp van buitenlandse gelden
en door gezamenlijke inspanning is het dorp zo
goed als herbouwd. Men is nu zover dat gezocht
wordt naar middelen die de levenstandaard
verhogen; zowel voor de individuele mens, als
voor het dorp zelf. Er kwam een aanvraag voor
financiële steun voor de aanschaf van een ploeg,
een dieselmotor en een maalmachine. Gympie
heeft besloten om deze materialen te financieren,
voor een bedrag van €1387,-.

Door de klimaatverandering is de overlast door
regenval en overstromingen sterk toegenomen.
Geld om het veiliger te maken hebben de mensen
van het dorp niet.
Er moet een betonnen dam komen, die het water
kan tegenhouden, zodat de bouw van het huis
weer verder kan gaan. Gympie heeft besloten om
ook de bouw van deze dam mee te financieren.
Verder wordt ook voor het project in Air Dingin
naar mogelijkheden van andere voor duurzame
eigen inkomsten gezocht. Behalve een tuin voor
verbouw van groenten zou er voor de grote
kinderen een werkplaats kunnen komen voor het
bakken van bouwstenen die ze op de plaatselijke
markt gaan verkopen.
Indonesië, Java, Bantul
Via de Stichting enJoy2Share
www.enjoy2share.nl kwam een verzoek binnen
voor financiering van een landbouwproject op
nabij Yogyakarta op Java.

Deze aanschaf beïnvloedt in deze gemeenschap 2
belangrijke aspecten:
1. Gemeenschappelijk belang: het dorp genereert
geld door snellere bewerking van het land en de
verhuur van de machines.
2. Individueel belang: het geld wordt deels weer
gebruikt voor vakopleidingen voor de jeugd en
wordt geïnvesteerd in het opzetten van
eenmansbedrijfjes.
Bolivia, Puerto Acosta, Gemeenschap Piñani
In de kleine gemeenschap Piñani, gelegen in het
gebied ten oosten van het Titicacameer tegen de
grens met Peru, wordt de landbouw -het
belangrijkste bestaansmiddel- beperkt doordat er
niet het hele jaar door water beschikbaar is voor
de irrigatie.
Slechts een beperkt aantal mensen kan leven van
de maximale opbrengsten van de oogst; hierdoor
is men begonnen naar de steden te migreren. Dit
leidt weer tot een verlies aan landbouwkundige
kennis, belangrijke kennis die altijd lokaal
aanwezig is geweest. Hoewel het grootste deel
van de bevolking actief bezig is met het zoeken
naar manieren om de oogst en inkomsten te

vergroten, lukt dit moeilijk vanwege het gebrek
aan water.
Er is een nabijgelegen rivier; deze ligt echter
beneden in de vallei, terwijl het dorp boven in de
bergen ligt. Boven zijn geen bronnen aanwezig,
het aanleggen van een irrigatiesysteem is
zodoende geen oplossing. Een oplossing naar
voren gebracht door een dorpeling tijdens onze
diagnose, was het bouwen van een moderne
variant van het traditionele waterreservoir, de
kotaña. Dit is een waterreservoir van cement,
gelegen boven de velden van elke familie.
Gedurende drie maanden van zware regenval
wordt hierin voldoende water opgevangen voor
het hele jaar.
De kosten van het bouwen van zulke reservoirs
zijn het belangrijkste obstakel voor de
hooglandindianen. Voor het uitgraven van een
gat dat voldoet aan de eisen is een graafmachine
nodig, een kostbare aangelegenheid.
Oorspronkelijk zou de gemeentelijke overheid
van Puerto Acosta een graafmachine beschikbaar
stellen, maar zij zijn hun belofte helaas niet
nagekomen. Daarom heeft Chakana, de stichting
die het project begeleid, zelf middelen gezocht
en een eigen graafmachine aangeschaft, die na
dit project voor andere irrigatieprojecten zal
worden ingezet.
Inmiddels zijn de kotaña’s gegraven en hebben
de boeren in Puerto Acosta toegang tot water
voor hun gewassen. Stichting Gympie heeft dit
project samen met de Gemeente Puerto Acosta
gefinancierd. Kijk voor meer informatie op
www.chakana,nl.

Internet
Kijk vooral ook even op
www.stichtinggympie.nl voor een overzicht van
alle projecten, foto’s en veel meer informatie.
Financiën
Onderstaand volgt een totaaloverzicht
van de financiën van het begin tot en
met 2009.
Ontvangen van vrienden
Dit jaar nog te ontvangen
Bijdrage rendement 2009
Bijdrage van kapitaalrekening
Totaal te besteden aan projecten
Besteed aan projecten
Saldo voor verplichting in 2010

euro

42.630
2.840
2.077
67.435
----------114.982
109.682
----------5.300
======

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.

