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Stichting Gympie kan mede dankzij uw
donaties nog voortdurende steun geven aan
een aantal mooie projecten. In Burkina Faso
hebben de afgelopen jaren vele tientallen
meisjes opvang gevonden nadat ze waren
gevlucht uit een gedwongen huwelijk. In een
veilige situatie konden ze verder opgroeien,
zich ontwikkelen en uiteindelijk zelfstandig
verder met hun leven, of trouwen met een
man van hun eigen keuze. De realiteit is dat
deze opvang nodig blijft, maar we hopen dat
meisjes eerder voor zichzelf durven
opkomen en durven te vluchten als zij weten
dat er een plek is waar ze naartoe kunnen.
Sanitair in Congo
Stichting Tosangana is opgericht door een
Congolese vrouw in Nederland. Een van de
vele doelen van haar stichting was het
bouwen en onderhouden van een
multifunctioneel cultureel centrum, waar
kinderen naar school kunnen, maar
bijvoorbeeld ook vrouwen de gelegenheid
krijgen om hun positie te verbeteren.
Het centrum is inmiddels klaar, mede
dankzij een bijdrage van Gympie voor het
sanitair.

.

Zie www.tosangana,com voor meer
informatie.
Een bus voor Ghana
De Dr.G.A. Wumkesskoalle in Joure, een
basisschool in Friesland, heeft met inzet van
vele leerlingen, leerkrachten en ouders een
prachtig project gerealiseerd, waaraan
Stichting Gympie een aanvullende bijdrage
heeft verleend. De school steunt een tehuis
voor HIV-wezen in Ghana. Maar omdat
afstanden vaak groot zijn, was er grote
behoefte aan een busje dat ook op locatie
kan helpen. In januari is het busje, vol
hulpgoederen, naar Ghana vertrokken.

Directeur Jan de Boer:
‘Mede dank zij jullie bijdrage is het ons
gelukt om te realiseren wat we heel graag
wilden: een -2e hands- busje bij elkaar
sparen en dat vervolgens verschepen naar
Ghana.
Behalve dat is er zoveel meer bereikt. Het
enthousiasme waar mee onze
schoolgemeenschap (Kinderen, ouders,
leerkrachten) aan dit project gewerkt heeft is
hartverwarmend.
In december hebben we een fantastisch
eindfeest gehad met als hoogtepunt de
presentatie van de bus op het plein.
Eind december is de bus op de boot naar
Ghana gezet, half januari kwam hij aan. Na
de nodige douane formaliteiten (die in
Ghana variabel zijn, alsmede de
invoertarieven) is de bus uiteindelijk op de
bestemde plaats aangekomen en uitgeladen
(er zaten bijvoorbeeld kraampakketten in).
Uiteraard is de bus onmiddellijk in gebruik
genomen.

Om het aspect 'duurzaam' op een goede
wijze in te vullen is er door een groepje
particulieren een 'onderhoudsfonds' in het
leven geroepen. Het houdt in dat er elk jaar
een bedrag(je) overgemaakt wordt om
onderhoudskosten van de bus te kunnen
bekostigen. Als de bus goed wordt
onderhouden kan hij nog heel lang mee en
dat is het streven natuurlijk.
Tenslotte willen wij jullie nogmaals hartelijk
bedanken voor jullie bijdrage.’
De jongste vrienden van Gympie: Bram
(met broer Joost) Laagland
Over ‘young professionals’ gesproken.
Bram Laagland, negen jaar oud, uit
Rosmalen, is (met broer Joost van 8)
verreweg de jongste vriend van Gympie.
Met Kerstmis 2010 is Bram begonnen met
het ontwerpen en maken van kerstkaarten,
die vervolgens binnen de kring van familie,
vrienden en kennissen worden verkocht. Op
deze kaarten staat vermeld dat de opbrengst
naar Stichting Gympie gaat.
Na eerst een beetje warmgedraaid te hebben
met de kerstkaarten van 2010 was de
opbrengst van de kerstkaarten van 2011
beduidend hoger dan die van 2010. Op 13
mei van dit jaar zijn Bram met zijn broer en
hun vader bij Gympie in Maarssen op
bezoek geweest om persoonlijk de opbrengst
te overhandigen en zich nader te laten
informeren over het wel en wee van Gympie.
Wij zijn nieuwsgierig hoe succesvol de
kerstkaarten dit jaar zullen zijn.
In ieder geval, wij zijn er blij mee.

Een veld vol voedsel
In Armenië en Moldavië zijn de
voedselprijzen enorm gestegen. Er is
nauwelijks werk, veel mensen zijn dagelijks
onzeker van een maaltijd. Stichting
Mensenkinderen biedt een eenvoudige en
doeltreffende oplossing. Arme gezinnen
krijgen een pakket met 7 soorten
groentezaden, 25 kilo pootaardappels en
kunstmest. Van de opbrengst kan een gezin
met 4 kinderen meer dan een jaar leven!
Een pakket kost slechts € 15,00 euro,
Stichting Gympie heeft voor 60 gezinnen
een bijdrage overgemaakt. Deze maand
wordt er gezaaid en gepoot. Nu maar hopen
op groeizaam weer!
www.mensenkinderen.nl
Financiën
In 2012 heeft Gympie voor € 7.050,- aan
projecten besteed. Wegens veranderde
omstandigheden is geen bijdrage betaald aan
ons vaste schoolproject in Nepal. Nadere
informatie moet er toe leiden of dit project
wel of niet wordt voortgezet.
Aardig om eens te vermelden is dat de
vrienden van Gympie, sinds de oprichting in
2000 tot en met maart 2013, een totaalbedrag
van maar liefst € 56.490,50 aan Gympie
hebben gedoneerd. Samen met een legaat en
eigen kapitaal is in dezelfde periode een
bedrag van € 147.712,- aan projecten
besteed.
En we gaan er gewoon mee door.

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.
Stichting Gympie
Postbus 1242 3600 BE Maarssen
website : www.stichtinggympie.nl
t: 0346-575587
e: info@stichtinggympie.nl
Bankrekening 57.90.54.624.

