
Inner Wheels internationella projekt Caring for women and girls Garissa 

 
Jag tycker det är bra att klubbarna i Sverige har valt att ha kvar Garissa som Inner Wheels 

internationella projekt.  

 

Jag har ringt och talat med Bosse Lindell ordförande i Monica och Carl-Axel Ekmans  

insamlingsstiftelse. Han har idag varit i Fristad utanför Borås hos världens bästa sjunde- 

klassare. Vad är det som gör dem till världens bästa? Jo, de samlar in pengar till Garissa  

genom dagsverke som ger 50-60.000 kronor. Bosse Lindell berättade vid skolbesöket om  

flickhemmet men också om könsstympning som enligt lag är förbjuden i Kenya. Uppseende- 

väckande är att det finns familjer som reser ner till Kenya från Sverige för att könsstympa  

sina små flickor. 

 

Flickhemmet i Garissa har för närvarande 117 flickor som bor och går i skolan. Flickhemmet  

har blivit så populärt att familjer runtom flickhemmet skickar sina flickor dit för undervisning,  

vilket innebär att 297 flickor får undervisning på skolan. De flesta flickorna om bor på   

hemmet är föräldralösa och har tyvärr inga hem att återvända till. 

 

Staden Garissa har idag ca 1 miljon invånare och är en betydligt större stad än när Monica 

och Carl-Axel Ekman startade sin verksamhet där. Det förekommer en del räder då och då  

av al-Shabab som kommer in från Somalia. 

 

En del av flickorna från flickhemmet går efter examen till syskolan som drivs av SIMAHO; en 

organisation som sköter mödra- och barnavård och är aktiv i bekämpning av könsstympning. 

Eleverna får symaskin, tyg och undervisning under sex månader för en kostnad av 1.000 kronor.  

Efter halvåret får de med sig symaskin och lite tyger och kan därefter starta egen verksamhet 

och förhoppningsvis försörja sig själva. 

 

15 flickor fortsätter med gymnasiestudier som bekostas  av en av drottning Silvias fonder. 

Sophia Noor f d parlamentsledamot bekostar 25 flickors gymnasiestudier. I Kenya får en  

parlamentsledamot 100.000 kr/mån så Sophia Noor anser att hon har god råd med hjälp- 

insatsen. Att en parlamentsledamot får så hög ersättning beror på att de ska kunna stå emot 

att bli mutade.  

 

Bosse Lindell besökte flickhemmet i Garissa i oktober förra året och tänker resa dit även i år. 

 

Han konstaterar att insamlade pengar går dit de ska och allt är välskött. Stiftelsen Garissa  

har ju 90-konto och då kontrolleras hur mycket som går till administration. Garissa klarar  

sig på 1-2 procent och det är otroligt bra. Några styrelsearvoden utgår inte. Antalet styrelse- 

ledamöter har minskat till sex. Louise Linder som är styrelseledamot är tillbaka i Sverige efter  

några år i USA. De som var med på informationsmötet 2015 i Frösundavik fick möjlighet att  

lyssna till henne.   

 

Stiftelsen Garissa behöver 1 miljon kronor årligen för att dra runt verksamheten. Bosse Lindell 

är glad och tacksam över det som Inner Wheel bidrar med. 

 

Jag vill uppmana alla innerwheelare att gå in på hemsidan och ta del av bl a Bosse Lindells 

reseberättelser. Genom att ge till Garissa hjälper vi medmänniskor i Kenya som inte har det  

lika bra som vi i Sverige! 

 

Mölnlycke 9 april 2019 
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