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Monica och Carl-Axel Ekmans Insamlingsstiftelse hjälper utsatta flickor i östra Kenya till 
ett bättre liv. På flickhemmet får de en trygg fristad. I skolorna får de utbildning så de kan 
skapa sig en framtid där de styr över sina egna liv. Och den enträgna kampen för att  
förhindra könsstympning har räddat många flickor från detta grymma ingrepp. 

Ovanstående är hämtat från insamlingsstiftelsens målsättning. Om vi läser i årets IW-Nytt nr 
3, reportaget från Bo Lindells föredrag på Informationsmötet i Gävle, så är han glad över 
vilken nytta våra insamlade medel gör för att uppfylla stiftelsens målsättning. Bo Lindell är 
ordförande i Garissastiftelsen och hade möjlighet att besöka Garissa i januari i år. Första 
besöket på över tre år. 
 

         På skolan, som stiftelsen stöder, går ca 400 flickor varav ca 150 bor på flickhemmet
där de flesta är föräldralösa. Här får flickorna hjälp till ett bättre liv och slipper också utsättas       
för könsstympning. En flicka på flickhemmet kostar 7-8 000:- svenska kronor om året. För detta 
får hon allt (undervisning kläder, husrum, mat, omvårdnad etc). 
Vi kan bekosta tio flickor om vi ger 70 000 kr per år. Inner Wheel bidrog under förra verk- 
samhetsåret	med	nästan	115	000:-	vilket	motsvarar	ca	17	9lickors	uppehälle	på	skolan.		
Möjlighet	9inns	i	Garissa	för	9lickor	att	gå	i	syskola	där	en	termin	kostar	1	000:-.	Efter	
terminens	slut	får	9lickorna	ta	med	sig	symaskinen	hem	för	att	om	möjligt	starta	egen	
verksamhet	med	att	sy	och	därmed	egen	inkomst.		

Vid	Bo	Lindells	besök	i	Garissa	besöktes	också	SIMAHO,	mödra-	och	barnavårds-
centralen,	som	också	stöds	med	bidrag	från	stiftelsen.	SIMAHO	hjälper	till	att	bekämpa	
den	vidriga	könsstympningen	som	9lickor	i	Afrika	utsätts	för.	Vårt	arbete	tillsammans		
med	SIMAHO	har	gjort	att	könsstympningen	av	små	9lickor	har	gått	ner	från	95%	till	ca	
25%	i	Garissa-regionen.	
Imamerna	i	området	informerar	också		på	fredagsbönen	om	att	könsstympning	har	
inget	med	religion	att	göra	utan	detta	är	en	kulturell	och	social	tradition	

Pandemin medförde ökade kostnader för verksamheten samtidigt som intäkterna under 
senare år minskat. För att kunna fortsätta med verksamheten i samma omfattning som idag 
behöver man få in mer inkomster. Då stiftelsen har ett 90-konto garanterar detta att ytterst 
lite av insamlade medel går till administration. Utöver bidragen från Inner Wheel får 
stiftelsen bl a bidrag från fotbollsklubben IF Elfsborg och en högstadieskola i Fristad,  

Inner Wheel skrev hösten 2021 ett avtal med Garissastiftelsen om att stödja verksamheten 
med ekonomiskt stöd i minst tre år till. Ett avtal som uppskattades av båda parter. 

Vid	besöket	i	Garissa	hölls	en	minnesstund	för	Göran	Claes	som	nyss	avlidit.	Göran	var	
tidigare	ordförande	för	Garissa-stiftelsen	och	även	verkat	som	läkare	i	Garissa	vid	ett	
9lertal	tillfällen.	

														 
Tack	för	alla	bidrag	till	projektet	Garissa.	Stora	som	små	bidrag	gör	skillnad.	
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