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Tack för det stora engagemanget för att bygga upp skolan i
Jyamrung!!
Uppropet till en blixtinsamling för att kunna bygga upp skolbyggnaden som förstördes av monsunregnet har gått över förväntan.
Tuki Nepal satte som mål att samla in 50 000 kronor till den 1 oktober. Det skulle räcka till att bygga upp en ny, dubbelt så stor
skolbyggnad som den som förstördes. Den 1 oktober hade det kommit in 90 037:- och insamlingen är nu avslutad. Pengarna
kommer att räcka mer än väl till både skolbyggnad och att säkra området så att regnet inte ställer till det igen. Dels genom en
förstärkt mur runt hela skolan och dels genom att plantera träd som ska binda jorden runt skolan.
Det har fortsatt att regna ända fram
i oktober men i dagarna kommer
skolbygget att starta. Skolan skall vara
färdig att tas i bruk när den kalla luften
kommer i december. Under tiden har
man byggt ett provisoriskt klassrum för
klass 3 med öppna väggar och bara ett
tak som regnskydd. Det är fortfarande
varmt i Nepal så detta öppna klassrum
duger någon månad till.
I nästa nyhetsbrev hoppas vi kunna visa
bilder från bygget.
Tuki Nepals faddrar och sponsorer är
verkligen engagerade! Väldigt många
har bidragit med små såväl som större
bidrag. Det är så det ska gå till och
tillsammans blir det mycket pengar.
Återigen ett stort tack!

Så här såg den ena skolbygganaden ut efter skyfallet den 15 augusti. Byggnaden ska nu vara riven och
det material som kan återanvändas har tagits omhand.

Redan vid ekoutbildningen i våras började planer på att plantera träd i byn för att stärka och förbättra marken och ersätta de
många träd som huggits ner de senaste 20 åren, att spira. Träd som använts till framför allt ved och foder åt djuren. Nu efter de
kraftiga monsunregnen är trädplanteringsplanerna långt framme. Tillsammans med Hem Subadi, som höll i utbildningen för byns
bönder i våras kommer man att anlägga en sk nursery planting, dvs man kommer att driva upp sådana träd som platsar i omgivningen för att efter hand plantera ut dem på ställen där skogen huggits ner och där marken behöver hjälp att bindas. Till våren är
det rätt tid att anlägga en sådan här “nursery planting, säger Hem Subadi via mail från Nepal.
I slutet av oktober åker ett litet gäng från Tuki Nepal och Holtab ner till Nepal och Jyamrung för att bl a diskutera vidare kring hur
vi kan hjälpa till med att öka antalet träd i byn och dess omgivning. Vi kommer förstås att granska bygget av den nya skolan när vi
är på plats, liksom hur vattenkraftverket klarat de kraftiga regnen. Att det har klarat det vet vi då husen i Jyamrung har ljus i sina
hus - men det gäller att förebygga ev konsekvenser av ytterligare skyfall kring vattenkraftverket. Det var ju faktisk denna bäck som
svämmade över och drog med sig en del av skolbyggnaden.
Just nu undervisas två klasser
i ett tillfälligt uteklassrum med
plåttak och glesa bambuväggar
som skydd mot sol och regn.
Gamla träd som det på bilden
är allt mer ovanliga på de hårt
använda sluttningarna på Nepals landsbygd. Återplantering
och en ökad medvetenhet om
trädens betydelse för att hålla
marken på plats kommer att
minska skyfallens förödelse
och ger ett bättre skydd.

Sjukstugan och sjukfonden

Sjukstugan har varit igång i nästan 1 och ett halvt år nu. I november
kommer en utvärdering att ske på plats av vår nepalesiska projektledare Sunita Rana. Denna kommer att redovisas i kommande Nyhetsbrev och på Tuki Nepals webbsida www.tukinepal.org
Sjukstugan kostar 10 000 svenska kronor i månaden att driva. Tuki
Nepal har i dagsläget företagssponsorer för drygt halva denna summa.
Resten betalas av enskilda sjukstugefaddrar.
Vi skulle dock vilja öka antalet företagssponsorer så att vi även har
pengar kan lägga i sjukfonden, dvs att användas till sådan vård av
sjuka bybor som sjukstugan inte kan ge. Framförallt har sjukfonden
gått till bybor som skadat sig allvarligt eller fått sjukdomar som kräver
läkarvård och längre medicinering.
Kanske minns ni Laxmi, kvinnan som ramlade ner för branten vid vattenkraftverket och skadade sig illa. Eller lille Raju som har epilesi och
behöver ständig medicin. De har fått ta del av Tuki Nepals sjukfond,
liksom flera bybor som brutit armar och ben och har behövt
läkarvård.
Och till våren planerar ett tandläkarteam från Kathmandus tandläkarutbildning att undersöka och behandla alla skolbarn samt
bybor som har problem med tänderna. Detta tandläkarprojekt görs inom ramen för tandläkarutbildningen, men man har bett om
ungefär 10 000 svenska kronor för material och omkostnader. En mycket låg kostnad för en tredagars insats bland människor som
aldrig träffat en tandläkare förut. Dessa pengar kommer att tas från Tuki Nepals sjukfond.
Men för att kunna ha pengar kvar i vår sjukfond behöver vi fler sponsorer (företag, organisationer eller enskilda). Tuki Nepal ser
helst att många olika sponsorer delar på kostnaden för driften av sjukstugan - på så sätt är vi mindre sårbara.
Arbetar du i, äger eller har kontakt med företag som kan tänkas ställa upp som sponsor till sjukstugan så försök få dem att ställa
upp. Eller hjälp oss att hitta fler enskilda sjukstugefaddrar.
Idag finns det många faddrar som varit på plats i Jyamrug och kan berätta och visa bilder på personalmöten eller andra träffar.
Hör av dig till oss på info@tukinepal.org eller på telefon 0705 770382 (Ewa).
Våra nyaste företagssponsorer är Pathfinder Travels och Bröderna Johnssons Träindustri/ Lidhult Kök. Övriga sponsorer hittar du
på Tuki Nepals webbsida: www.tukinepal.org
Alltså: hjälp oss att hitta fler sponsorer till sjukstugan!

Ny fadderresa?

Tuki Nepal har redan gjort ett antal fadderresor till Nepal och Jyamrung. Syftet med dessa resor är att på plats kolla upp våra
projekt och visa våra faddrar och sponsorer hur livet i Nepal ter sig för dess invånare. De resor vi hittills gjort har varit mycket
uppskattade. En del av resan har ägnats åt en sk kulturvandring i bergen på 3 - 5 dagar. En vandring som är ganska krävande och
där man sover i tält. Vandringen har avslutats i Jyamrung där vi fått bo mycket enkelt inomhus.
Flera har frågat efter en lite kortare och något mindre krävande fadderresa.
Därför vill vi nu undersöka intresset bland faddrar och sponsorer att
följa med på en 10 dagars resa till Nepal någon gång under tiden
15 februari - 15 mars 2013. Resan kommer att fokusera på våra projekt
i Jyamrung och vi kommer att åka landcruiser fram och tillbaks till byn
istället för att vandra. Vi kommer att bo enkelt i något av byns små lerhus och tillbringa 3 dagar i byn för att besöka skola, sjukstuga, vattenkraftverk och bara se oss omkring. Vi kommer att ha egen kock med
oss. Resterande dagar tillbringas i Kathmandudalen med bl a tempelrunda, besök på en skola för gatubarn och hos något socialt företag.

Vill du följa med? Anmäl intresse till info@tukinepal.org
Senast den 30 november vill vi ha din anmälan
För mer info: ring Ewa på 0705 770382

Nya flickor i utbildning genom Angeles fond

Tre flickor från Jyamrung och dess omgivning påbörjade sin gymnasieutbidning (Intermediate) i grannbyn Kahare den här terminen. Bina Ale Magar, Santoshi Shrestha och Rupa Thapa Magar har avslutat klass 10, men deras familjer hade ingen möjlighet
att betala för högre utbildning för dem. Genom Angeles Fond, som startats av Angeles Bermudez Svanqvist och Tuki Nepal,
erbjuds flickor med hög motivation och förutsättningar för högre studier att studera vidare trots att de inte har de ekonomiska
förutsättnigarna för detta.
Sedan några år tillbaks kan man gå, det vi kan jämföra med gymnasieutbildning, i grannbyn Kahare, en knapp halvtimmes väg
från Jyamrung. Flickorna börjar tidigt på morgonen, kl 6 och går i skolan i tre timmar fram till klockan 9 varje dag utom lördagar.
De kan alltså arbeta hemma eller med annat arbete resten av dagen och på så sätt själva bekosta sitt uppehälle. Gymnasieutbildningen är på två år och innebär att flickorna kan gå vidare till universitetsutbildning om de presterar bra.
Mer information och bilder på flickorna kommer i nästa nyhetsbrev.
Nima Tamang avslutade sin 2-åriga gymnasieutbidning i somras. Hon gick denna
utbildning i Kathmandu trots att hon ursprungligen kommer från Ghanestan, en av
Jyamrungs grannbyar. Nima vill nu fortsätta att studera och siktar på att bli journalist. Hon vill skriva om Nepal och den fattigdom som finns där för att på så vis dra
sitt strå til stacken för en bättre framtid för sitt hemland.
Nima får fortsatt stöd från Angeles fond för att genomföra sin journalistutbildning.
Vi hoppas att hon ska skriva något om Nepal för Tuki Nepal i nästa nyhetsbrev.
Den andra flickan, Anita Dhaunya, som också avslutade sin gymnasieutbildning i
Kahare i somras, arbetar som lärare vid skolan i Jyamrung och kommer troligen att
studera vidare på lärarutbildningen.
Angeles fond har ett eget bankgiro 5747-4447 men det är Tuki Nepal som står för
även detta konto. Angeles fond är förstås öppen för alla som vill bidra till att ge
flickor i Nepal utbildning.

Nu har alla hus i byn ljus

De sista 10 husen i Jyamrung fick sina två lampor och en mobil laddare innan monsunen brakade loss i våras. Nu har även de allra
enklaste husen tillgång till elektricitet.

I det här lilla huset bor en ensam gammal dam. Hon vill leva på samma sätt som hon alltid gjort och tycker att hennes hus gott duger, fast det i våra
svenska ögon mer ser ut som en liten koja. Men ljus ville hon ha och det fick hon förstås. Den nya ledlampan syns i taket på den högra bilden.

Tingsrydsföretaget Holtab har nu avslutat El i Jyamrung projektet. Men det betyder inte att man lämnar Jyamrung åt sitt öde.
Nej, Holtab vill fortsätta att jobba för en positiv utveckling i den lilla byn vid Ganesh Himals fot - kanske med nya projekt. Och
man kommer förstås att följa upp och ev förbättra det lilla vattenkraftverket och hela systememt av stolpar, ledningar, belysning
och eluttag, som nu har fungerat i över ett år. Personal från Holtab kommer även fortsättningsvis att åka till Nepal och Jyamrung
för att fortsätta sitt arbete.
Branschtidningen ERA har följt Holtabs projekt El i Jyamrung under snart tre år och Holtab har fått många uppskattande frågor
från andra företag som arbetar med elförsörjning. Vi i Tuki Nepal hoppas bara att fler företag vill göra det Holtab gjort - bidra
till att förbättra livsvillkoren för vanliga människor i ett fattigt land.

Äntligen en ny bok om Nepal
Nepal - rese- och vandringsguide av Mikael Persson!

Nu finns det en bra reseguide om Nepal på svenska! Men boken är mer än en guide. Man
behöver inte planera en resa till Nepal för att ha utbyte av boken. För alla er som är intresserade av landet Nepal och dess människor, finns det massor av intressant information att
hämta i boken, som är skriven av en av Tuki Nepals allra första faddrar - Mikael Persson.
Mikael har varit i Nepal många gånger. Men han minns ännu första gången:
“Monsuntid sommaren 1988 och en just passerad gränsövergång vid indiska Raxaul.
Plötsligt stod jag för första gången i Nepal. Landet gjorde ett oförglömligt intryck på mig.
Bergen nådde himlen och drog med sig skog, byar och fält till molnens kant. Människorna
var överlag fattiga, men behandlade mig ändå med en varm och vänlig gästfrihet. Jag
kände mig som en välkommen vän, en av många besökare i en anonym turistmassa. Just
den känslan beskriver ofta andra resenärer som besökt Nepal och ständigt längtar tillbaka.”
Du hittar avsnitt om Nepals historia - både från långt tillbaks men också dess nyare historia. Du kan läsa om kultur och religion och lära dig om kastsystemet, Nepals alla olika folkgrupper, den omväxlande naturen och dess fåglar och djur. Förutom tips på sevärdheter,
vandringar och vanligt vardagsliv i Nepal. Och så finns det ett helt kapitel om Tuki Nepal!
Det är förlaget Vildmarksbiblioteket som ger ut boken och de har gett Tuki Nepal ett bra inköpspris. Läs mer om boken på
http://www.vildmarksbiblioteket.se/html/NepalVandringsguideReseguide.htm
Du kan köpa boken från Tuki Nepal för 220:- och då går 100:- till våra projekt. (Priset är samma som på internetbokhandeln).
Beställ genom info@tukinepal.org. Vill du ha boken skickad till dig kostar portot 38:-. För er som bor i Växjötrakten kan boken
hämtas. Vi vill gärna ha din beställning före 15 november för vårt första inköp. Boken levereras till 1 december.

		
		
		

Tuki Nepal

En tuki är den lilla oljelampa som används överallt i Nepal där ingen elekticitet finns. Det är
genom tukin man får ljus under den mörka delen av dygnet. Vid tukins sken lagar kvinnorna
mat, barnen läser sina läxor och den ger sken att sitta och prata vid under mörka kvällar.

		
Tuki Nepal Society bildades 2005 och har sedan dess samarbetat med den nepalesiska NGO:n
		
(non governmental organisation) Tukee Nepal Samaj. Denna, vår systerorganisation, och mot		
tagare av de pengar vi skickar över till Nepal, består av mestadels unga människor som kommer
från byn Jyamrung som ligger ungefär 12 mil väster om Kathmandu. Organisationen har alltså stark förankring i
“vår fadderby”. Vår svenska organisation utgår alltid från utvecklingsförslag från bybor och Tukee Nepal Samaj.
Vi vill inte “pådyvla” våra nepalesiska vänner något vi tycker att de behöver - det är byborna som tar initiativet!
Fadderskap för skolbarn		

70:-/ månad eller 800:-/ år

Fadderskap för sjukstugan		

100:-/ månad eller 1200:-/ år

Medlemsavgift			

150:-/ år för enskild eller 200:-/ familj (går till vår lilla adminstration).

Bankgiro: 5698-1673
Bidrag till Angeles fond för utbildning av flickor sätts
in på bankgiro: 5747-4447
Glöm inte att skriva namn, mailadress och postadress på din inbetalning så att vi kan skicka
Nyhetsbreven till dig.
www.tukinepal.org

