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Graag geven wij u een update van de
lopende projecten. We kunnen wel stellen
dat 2011 voor Gympie het jaar van de
sanitaire voorzieningen is geworden.
Nieuwe projecten in 2011: Sanitair
1.
Indonesië
Gympie is sinds 2008 betrokken bij een
kindertehuis in Atjeh, Indonesië. Door de
tsunami en de burgeroorlog was het aantal
wezen er snel toegenomen. Het bestaande
kindertehuis werd veel te klein en is in de
loop van 2010 uitgebreid met een extra
slaapzaal en een eet/studieruimte. In 2011
zijn de sanitaire voorzieningen aangepakt,
wat hoognodig was. De plaatselijke
bevolking heeft meer dan de helft van de
totale kosten van deze voorzieningen zelf
bijeengebracht, Gympie heeft € 3000
gedoneerd om de bouw te kunnen
completeren.
2.
Congo
Ook in Congo, Kinshasa bleek grote
behoefte te zijn aan goed sanitair in het
multifunctionele centrum dat Gympie al
eerder steunde. In het centrum worden
weeskinderen opgevangen, moestuinen en
visvijvers aangelegd en krijgen vrouwen
informatie over het beginnen van een eigen
bedrijf en het verkrijgen van meer
zelfstandigheid. Verder wordt er sinds

2010 onderwijs gegeven aan kinderen
vanaf 4 jaar en krijgen leerkrachten
scholing over verschillende didactische
methodes. Goede sanitaire voorzieningen
ontbraken nog grotendeels, in 2011 is
hiermee een begin gemaakt. Stichting
Gympie heeft een bedrag gedoneerd van
€3400 euro om dit mogelijk te maken.
3.
Nepal
De Stichting Nepal zet zich al meer dan 20
jaar in om de bevolking van Nepal te
ondersteunen, met name op het gebied van
onderwijs. De stichting bekostigt de bouw,
het onderhoud en het onderwijs van diverse
schoollocaties. Hier zijn veel fondsen voor
nodig. In 2011 heeft Gympie de Stichting
Nepal gesteund met € 1680 voor de
realisatie van watertanks, waterleiding en
stromend water.
Noodhulp Thailand
Thailand wordt dit jaar getroffen door de
meest langdurige moessonregens in jaren,
met grote overstromingen tot gevolg. De
hoofdstad Bangkok staat grotendeels blank,
vele mensen zijn hun huis kwijt geraakt en
hebben geen onderdak meer. Stichting
Gympie heeft €1000 euro noodhulp
gedoneerd.

Vaste projecten
Twee projecten leunen structureel op de
steun van Gympie. De school in Thulo
Parsel, Nepal en het opvanghuis voor
meisjes in Burkina Faso krijgen elk jaar
een vast bedrag. Zo garandeert Gynpie het
onderwijs, de zorg en opvang.
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 8 jaar 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.
Pabre en Kokologo, Burkina Faso
Stichting Gympie betaalt onderdak,
voedsel en onderwijs voor jonge meisjes
die uit een gedwongen huwelijk zijn
ontsnapt. In de tehuizen worden de meisjes
beschermd en opgevangen. De toekomst
ziet er voor de meisjes nu veel
rooskleuriger uit. Zij zijn zelfstandiger,
studeren verder of vinden werk. Vaak
trouwen ze alsnog met de man van hun
keuze.
Financieel
Zoals inmiddels bekend steunt Gympie al
jaren 2 projecten in Burkina Faso en 1
project in Nepal. Deze projecten zullen nog

jaren ondersteund worden. Wel is het de
bedoeling, mocht met deze projecten
gestopt worden, nog 5 jaar bij te dragen na
het moment van opzeggen.
Buiten deze vaste projecten zijn er in 2011
nog 4 eenmalige projecten ondersteund.
Sanitaire voorziening in Indonesie euro
3.000, opvang weeskinderen in Kongo euro
2.500, noodopvang wegens overstroming
Thailand euro 1.000 en watervoorziening
bij een scholenproject in Nepal euro 1.680.
In totaal heeft Gympie in 2011 voor euro
13.480 aan projecten besteed.
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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