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Stichting Gympie heef het afgelopen jaar
weer verschillende projecten over de hele
wereld financiële steun gegeven. Sommige
projecten steunt Gympie al jarenlang en
andere zijn nieuw.
Thulo Parsel, Nepal
Dagelijks gaan er bijna 170 kinderen naar
school. Iedere groep (klas 1a, 1b, 2,3,4,5,6)
heeft een eigen leraar, waarvan Gympie nu
al 7 jaar een deel van het salaris betaalt.
Dankzij lokale coördinatie van de Franse
Stichting AUM, en natuurlijk niet te
vergeten het plaatselijk aanspreekpunt, de
heer Salam is het mogelijk de school op
afstand te zien groeien en bloeien.
Pabre en Kokologo, Burkina Faso
Stichting Gympie betaalt onderdak, voedsel
en onderwijs voor jonge meiden die uit een
gedwongen huwelijk zijn ontsnapt. In de
tehuizen worden de meiden beschermd en
opgevangen. De toekomst ziet er voor de
meiden nu veel rooskleuriger uit. Zij zijn
zelfstandiger, studeren verder of vinden
werk. Vaak trouwen ze alsnog met de man
van hun keuze.
Pinani, Bolivia
Bolivia ligt grotendeels in de Andes, en in
veel streken is een groot probleem met de
watervoorziening. Hoog in de bergen is
voldoende regen- en smeltwater, maar in
lager gelegen gebieden heerst grote
droogte. Door de bouw van opvangbekkens

kan het water verzameld en bewaard
worden, waardoor grote gebieden nu
voorzien zijn van voldoende water voor
consumptie en irrigatie. Stichting Chakana
heeft inmiddels de bouw van 50
waterreservoirs kunnen realiseren onder
meer door steun van Stichting Gympie.
www.chakana.nl
Kinshasa, Congo
De stichting Tosangana opereert in Congo
en werkt momenteel aan de bouw van een
multifunctioneel centrun in Kinshasa. Hier
worden weeskinderen opgevangen,
moestuinen aangelegd, visvijvers gebouwd
en krijgen vrouwen informatie over het
beginnen van een eigen bedrijf en het
verwerven van meer zelfstandigheid.
Stichting Gympie financiert een deel van de
bouw van het centrum. www.tosangana.nl
Sumatra, Indonesië
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 voedselvoorziening.
Mini-projecten in Indonesië en Kenia
De Nederlandse Joy Wiebenga en Alice
Rijper vroegen beide om een bedrag voor
hun projecten in resp. Indonesië en Kenia.
We hebben Joy kunnen helpen met de

aanschaf van een tractor voor het bewerken
van landbouwgrond en Alice heeft met
steun van Gympie een aantal essentiële
basisbenodigdheden voor een weeshuis
kunnen aanschaffen.
10 jaar Stichting Gympie
Dit jaar is Stichting Gympie 10 jaar actief.
Zoals u de afgelopen jaren hebt kunnen
lezen, heeft Gympie zich in die tijd
verbonden aan 17 projecten, waarvan een 3
tal structureel.
Meer dan 1000 Nepalese kinderen kregen
de afgelopen jaren goed onderwijs;
meer dan 500 meisjes konden ontsnappen
uit een gedwongen huwelijk;
meer dan 10.000 Bolivianen irrigeren nu
hun gewassen met genoeg water, etc etc etc.
In de bijlage treft u een beknopt overzicht
aan van alle Gympieprojecten.
Cijfermatig zien de afgelopen 10 jaren er
als volgt uit:
euro
Ontvangen van vrienden
50.093
Rendement kapitaalrekening
3.310
Bijdrage kapitaalrekening
73.879
----------Besteed aan projecten
127.282
=======
Het bestuur en de werkgroep van Stichting
Gympie:
Cees Dingemans; voorzitter
Theo Brouwer; penningmeester
Bram Brouwer, Wil Brouwer en Marieke
Woortman
Voortbestaan van Stichting Gympie
Laatst vroeg een vriend van Gympie of
Gympie nog wel actief was omdat zij al een
tijd niets van Gympie had vernomen.

Bij de oprichting heeft de oprichter besloten
om vanuit een eigen kapitaal, samen met
vriendenbijdragen, kleinschalige projecten
te ondersteunen, eenmalig of zonodig voor
langere termijn.
De praktijk heeft er toe geleid dat Gympie
14 projecten eenmalig heeft ondersteund en
3 projecten nog langdurig wil ondersteunen.
Veel nieuws valt daarover niet te melden,
maar houdt wel in dat Gympie nog vele
jaren actief zal zijn, ook al verneemt u een
tijd lang niets.
Internet
Kijk vooral ook even op
www.stichtinggympie.nl voor een overzicht
van alle projecten, foto’s en veel meer
informatie.
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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