
Inner Wheels internationella projekt; Garissa, ”Caring for women and girls”.

Under två fyraårsperioder har Monica och Carl-Axel Ekmans insamlingsstiftelse -Garissa 
varit Svenska Inner Wheels internationella projekt fram till årets Convention.  Från 
insamlingsstiftelsen har lämnats bidrag till skola och flickhem i Garissa.

Flickhemmet och skolan ligger i den lilla staden Garissa i nordöstra delen av Kenya ganska 
oskyddat i en ibland orolig omgivning. Det som dock drabbat verksamheten vid skolan och 
skolhemmet under senare tid är coronaviruset som medförde att skolan och skolhemmet var 
tvungna att stänga. Under den perioden fick flickorna bo i familjer utanför skolhemmet då 
merparten av flickorna på skolhemmet är föräld-ralösa. Ett arrangemang som belastade 
verksamheten med extra kostnader.

I september månads Nyhetsbrev från Garissastiftelsen skriver stiftelsens ordförande Bo 
Lindell att pandemin har satt många käppar i hjulet bl a har något besök hos flickorna i 
Garissa inte gjorts på över ett och ett halvt år. Bo har dock haft kontakt med Garissa minst var 
14:e dag för att få information om hur flickorna mår och om situationen på skolan och 
hemmet. Det senaste är att flickorna mår bra och skolan är öppen som vanligt. Ingen på 
skolhemmet har drabbats av pandemin. Den stora spridningen av pandemin i Kenya gör dock 
att flickorna är ganska isolerade på skolhemmet för att skydda sig. I Kenya har bara drygt 2 % 
fått sin första vaccindos.

Vid min kontakt med Bo Lindell berättade han att planen var att besöka Garissa under 
november eller december i år trots att UD avråder besök i området. Ett senare besked är att 
besöket blir i början på år 2022.

Pandemin har gjort att stiftelsen har tappat en del intäkter så alla bidrag är mer än välkomna 
så stiftelsen kan fortsätta att driva flickhemmet och skolan. Stiftelsen har också fortsatt att 
stödja Mödra- och Barnavårdscentralen i Garissa för att stoppa den förfärliga 
könsstympningen på flickor trots att detta är förbjudet.
Totalt har stiftelsen bidragit med c:a 620 000 SEK om året till projektet i Garissa vilket räcker 
till runt 100 flickors uppehälle. För att täcka upp det minskade bidraget har en kenyansk och 
en amerikansk välgörenhetsorganisation betalat för ca 50 flickor så ekonomin är under 
kontroll.

Garissa har en hemsida där du mer kan läsa om verksamheten idag. Här finns också lite om 
stiftelsens historia från när Monica och Carl-Axel Ekman första gången besökte Garissa år 
1989 som Rotary-läkare. När de såg nöden och fattigdomen som främst drabbade kvinnorna 
beslöt de att engagera sig i området och dagens skola och skolhem är ett resultat av deras 
engagemang.

Monica och Carl-Axel Ekmans insamlingsstiftelse tackar varmt för alla bidrag.

Floda den 31 oktober 2021
Lisbeth Gabrielsson, projektansvarig
 


