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Kära Garissa-vänner, 

 

År 2020 blev ett märkligt år för oss alla, det är nästan så man är nöjd och glad 

för att det äntligen tagit slut, nu ser vi istället fram emot ett förhoppningsvis 

mycket bättre 2021. 

 

Pandemin som drabbat världen har naturligtvis även påverkat Kenya, Garissa 

och våra flickor. Alla utbildningssäten i Kenya inklusive vårt flickhem har varit 

stängda under året som gått. Under hösten fick man av hälsoministeriet och 

president Kenyatta veta att restriktionerna skulle lättas och våra flickor fick 

komma tillbaka till Dr. Ekmans Girls Home. Den 15 oktober var alla tillbaka efter 

att ha varit utplacerade i familjehem, som Abdullahi, chefen på flickhemmet och 

skolan, lyckat få fram. Det kom dock nya restriktioner om att bara 50 % av 

flickorna på hemmet och i skolan kunde vara kvar eftersom man ville undvika 

trängsel p.g.a. smittrisken. 

 

Nu i januari 2021 hoppas vi att alla flickorna så snart som möjligt kan komma 

tillbaka till tryggheten på vårt flickhem och att de kan fortsätta sina studier i vår 

skola, som är så viktigt för flickornas framtid. 



 

 

 

Tyvärr har pandemin även påverkat vår möjlighet att få in de pengar vi så väl 

behöver för att driva hemmet, skolan, syutbildningen och ge vårt stöd till 

SIMAHO, som bl.a. jobbar mot den förfärliga könsstympningen. 

 

Vi är väldigt tacksamma för att Ni, våra trogna privatpersoner, företag och 

föreningar stödjer vårt arbete år efter år, men om Du bland släkt, vänner, andra 

företag eller föreningar kan hitta fler givare skulle vi känna oss mer trygga med 

att fortsätta hjälpa Monica och Carl-Axels flickor i Garissa. 

 

Tack för Ditt stöd och ha en fin fortsättning på det nya året. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Bosse Lindell, ordförande 

Monica och Carl-Axel Ekmans insamlingsstiftelse 

070-652 47 75 

lindell.bosse@gmail 

 

PS. Gå gärna in på vår nya hemsida, www.garissa.se där finns mycket mer att 

läsa. 

 

Swish: 9001777 

Bankgiro: 900-1777 

Postgiro: 90 01 77-7 
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https://webmail.websupport.se/?_task=mail&_caps=pdf%3D1%2Cflash%3D0%2Ctiff%3D0%2Cwebp%3D1&_uid=33967&_mbox=INBOX&_safe=1&_action=show#NOP
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgarissa.us6.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D6adff16cc61e84133accee199%26id%3Da30a89d62d%26e%3Dc311d1fbeb&data=04%7C01%7C%7Ceedb5e5f7ee74367314608d8b17ab4f2%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637454487869612912%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=C7ISGCgcPHrBkyy%2FthbKWGQN4SNn4Ba7OOzWbuYkzEA%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgarissa.us6.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D6adff16cc61e84133accee199%26id%3Ddebda88671%26e%3Dc311d1fbeb&data=04%7C01%7C%7Ceedb5e5f7ee74367314608d8b17ab4f2%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637454487869622909%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=hUEoLyr3eHZ3zYkGtPXaz7h4umsvB6m6BAJEtRe2anw%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgarissa.us6.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D6adff16cc61e84133accee199%26id%3D2202f60f02%26e%3Dc311d1fbeb&data=04%7C01%7C%7Ceedb5e5f7ee74367314608d8b17ab4f2%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637454487869632919%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=AuzWdJSglWInIHz0Hl1D7tz6QBBB6IrezMv4kBOF0C8%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgarissa.us6.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D6adff16cc61e84133accee199%26id%3D1ca401e629%26e%3Dc311d1fbeb&data=04%7C01%7C%7Ceedb5e5f7ee74367314608d8b17ab4f2%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637454487869612912%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3owE0j36oSrQRoliTyydQ2QL26ITqb%2FyBOSOt4w8svo%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgarissa.us6.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D6adff16cc61e84133accee199%26id%3D954209b551%26e%3Dc311d1fbeb&data=04%7C01%7C%7Ceedb5e5f7ee74367314608d8b17ab4f2%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637454487869632919%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dJUDnUWLxJ9feSywCryOfWuex0omGMvA1hKgxRR7cT8%3D&reserved=0


 


