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Med 2013 inleds det åttonde året av verksamhet i Jymrung för vår förening Tuki Nepal.
Sju år med ett ökande antal fadderbarn i 10 olika skolor, en sjukstuga som blivit hela traktens
sjukstuga, ett litet vattenkraftverk som ger ljus och mobilladdning, ett fint och växande bibliotek, miljöriktiga
toaletter som inte släpper ut avfall i grundvattnet eller i floden, vuxentbildning som gett 60 bybor möjlighet
att lära sig läsa och skriva och 30 bönder utbildning i hur man driver ett hållbart jordbruk när kemikalier och
gifter börjar dyka upp i handeln och så har 9 flickor från byn fått utbildning på gymnasium och universitet.
Vi har med små medel lyckats förbättra livsvillkoren för många människor i Jyamrung och dess omgivning.
Det är många faddrar och sponsorer som bidragit till allt detta. En del har åkt till Nepal för att med egna ögon
se hur Tuki Nepals pengar använts. De senaste åren har vi fått ett furstligt mottagande - byborna vet att vi
jobbar långsiktigt och lyssnar på deras önskemål. Tuki Nepal är ett välkänt namn i Jyamrung - ja, faktiskt i
hela dalen.
Och nu har precis ett nytt verksamhetsår börjat. På årsmötet kommer så väl verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och ekonomi att redovisas liksom de projekt som Tuki Nepal jobbar med under året.

Kallelse till årsmöte för Tuki Nepal Society
söndagen den 17 mars, kl 15.00
Värendsalen, IOGT/NTO-huset, Vattentorget i Växjö
Dagordning, verksamhetsberättelse 2012, verksamhetsplan 2013 samt bokslut kommer att läggas ut på
www.tukinepal.org en vecka innan årsmötet.
Fika serveras till självkostnadspris - och nepaleiskt masala-te utlovas till tedrickare.
Förutom sedvanliga mötesförhandlingar berättar Helen Holmberg om läget vid sjukstugan och det blir också
information om den nya skolan som just nu håller på att byggas i Jyamrung. Dessutom kommer Björn Söderberg som bor och driver sociala företag i Nepal att berätta om hur det är att leva och bo i Nepal. Slutligen
kommer en kort film om Jyamrung att visas.
Vi brukar vara många på årsmötena och för att veta hur mycket fika vi ska beställa så behöver vi föranmälan.
Anmäl till Ingrid Frohm, i.frohm@telia.com eller på telefon 0470 62 603 eller 0709 394361 om du kommer.

Första gången i Nepal

Det var med en gnutta oro i magen vi klev
upp på måndagsmorgonen. Vi befann oss i
Kathmandu sedan två dagar tillbaka och Nepal hade hunnit ge oss ett minst sagt rörigt
första intryck. Redan bussturen från flygplatsen hade rört om ordentligt i huvudet och
fått oss att fundera vad vi egentligen gett oss
in på. Vad vi inte anade då var att det bara
var början. Två dagar senare hade vi sett allt
från tempel och underlig mat till döda som
kremeras offentligt och en trafiksituation närmast att likna vid en total anarki.
Anledningen till morgonens oro var att vi nu var färdiga med den någorlunda civiliserade huvudstaden och
istället skulle bege oss ut på det riktiga äventyret och den stora anledningen till vår resa. Vi skulle besöka
Jyamrung, byn där vi sedan länge arbetat med bistånd genom föreningen Tuki Nepal.
Jeeparna kom för att hämta oss på morgonen och vi klämde oss in sex personer i en jeep, modell mindre. Till
en början var det trångt och klaustrofobin gjorde sig påmind men det var bara att stänga ögonen och slappna
av då resan var ungefär tolv mil lång och beräknades ta hela dagen. När vi kom ut på vägarna insåg vi att
klaustrofobi och bristen på säkerhetsbälte var vårt minsta problem. Vänstertrafik som ibland blir högertrafik,
vägbanor med meterdjupa potthål och skolbussar med fler barn på taket än inuti får lätt en person från vårt
säkra Sverige att tänka till. Det kändes verkligen som en seger när vi kommit fram till byn utan ett enda större
missöde på vägen.
Väl framme i byn fick vi uppleva bland det mest mystiska vi någonsin varit med om. Vi steg ur jeeparna för
att mötas av en gigantisk folkmassa, sjungande, dansande och spelande i instrument vi aldrig sett förut. Hela
familjen bjöds sedan upp till dans och var och en av oss fick visa hela Jyamrung att vi var av det rätta virket.
Under hela dansen tilldelades vi vackra blomsterkransar vilka framkallade en näst intill outhärdlig klåda, och
som inte det vore nog skulle vad som kändes som all världens barn kleta röd färg i pannan på oss. Vi somnade
gott i våra sovsäckar den kvällen.
Under vår fyra dagar långa vistelse i byn hann vi se och
göra otroligt mycket. Vi besökte bland annat sjukstugan
och vattenkraftverket, vilka byborna stolt visade upp.
Det intressantaste besöken var emellertid de vi gjorde på
skolorna i området. Eleverna är otroligt motiverade och
nyfikenheten är enorm, men det var inte det som fascinerade oss mest. Vi hade med oss ett gäng fotbollar som
vi pumpade upp, och barnen blev genast som besatta.
Fotbollen har en fantastisk förmåga att på ett naturligt
sätt skapa kontakt och gemenskap bland människor, inte
minst barn.
Helen, David och Fredrik Holmberg med blommor och tikkas.
Till höger - två svenska killar spelar fotboll med skolbarnen.

Den lilla nervositet vi kände i början visade sig
ganska snabbt vara helt obefogad. Nepal är ett land
fullspäckat med äventyr och vi har fått uppleva
saker som vi trott bara var resejournalister förunnat.
Det har varit en resa som har lärt oss många nyttiga
läxor och som har gett oss en ny syn på vad som
faktiskt är viktigt i livet.
//David och Fredrik Holmberg

Tuki Nepal planerar 2 Healthcamps

Tuki Nepal Sweden kommer under hösten att genomföra en Health Camp med vandring till Sjukstugan i
Jyamrung, Nepal. En grupp bestående av fyra svenska läkare, en barnmorska, en sjuksköterska och en sjukgymnast kommer att vandra över Himalayas sluttningar med syftet att:
• Genomföra en allmän hälsoundersökning av byborna i Jyamrung och kringliggande byar;
• Vidarutbilda personalen i Jyamrungs sjukstuga. Tyngdpunkten kommer att ligga på bemötande och undersökningsteknik;
• Att arbeta på Sjukstugan med vård inom resp specialitet och undersöka möjligheterna till framtida volontärarbete för svensk sjukvårdspersonal i Jyamrung;
• Enkel hygienutbildning för byborna.
Under vandringen kommer gruppen dessutom att genomföra minst två sk Health Camps i några av de byar
man passerar på vägen. Då kommer byborna att ges möjlighet att söka upp vårdgruppen för enklare behandling och rådgivning.
Intresset för att delta i Healthcampen har varit så stort att vi redan nu har beslutat om att genomföra ett
andra Healthcamp under våren 2014 för att följa upp den första och utveckla sjukstugans verksamhet.
Tuki Nepal HealthCamp sker helt ideellt och deltagarna står helt för sina omkostnader och har ingen
ersättning för sitt arbete. Vi behöver dock sponsorer och bidrag till medicin, utrustning och för oförutsedda
sjukvårdsutgifter, t ex vid livshotande skador med behov av akut transport och behandling på sjukhus för
någon bybo på vägen. Målet är att samla in 50 000 kr till Tuki Health Camp 2013.
Åke Åkesson är en av läkarna som åker
med vid första tillfället. Här kommer
hans reflexioner efter vår första planeringsträff:

Gänget som ska delta i Tuki Nepals båda Healthcamps 2013 och 2014.

“Lördagen den 12:e januari samlades i
en salig blandning 15 förväntansfulla,
energiska och målfokuserade människor
i samlingslokalen i Trädgårdsstaden i
Växjö. Dygnet inleddes med en värmande och väl sammansatt soppa som
intogs under sparsam konversation. Ett
dygn senare hade 15 individer kokats
samman till en minst lika välsammansatt
soppa som den första.

Ideologi, målsättning på kort och lång sikt, kvalitet och kontinuitet. Allt kändes rätt och unisont. Det enda
SVÅRLÖSLIGA problemet, att alla ville resa redan i september, fick en naturlig lösning just i kontinuiteten.
Alltså är nu inte bara höstens gäng, utan även vårens spikat.
När Dan avslutade genom att be var och en sammanfatta dygnet med ett ord var det bara starka positiva
adjektiv som kom fram.
Vi är överens om att detta är
- Ett långsiktigt engagemang för Tuki Nepal;
- Vårt engagemang och vår insats ska grundas i respekt och förståelse för de människor vi kommer till;
- Vi kan bidra dels med vår professionella kunskap, dels som - människor;
- Varje resa arbetar dels i nuet, dels med en plan för nästa, varje ny resa ska kunna börja på ett högre trappsteg;
- Vi måste ha pengar, mer pengar för att åka, Dan utmanar alla att samla in var sin grundplåt på 5000:- till
startprojektkapital. Obs, bottennivån!
- Alla arbetar också på att få intressenter för långsiktig sponsring.
Många frön såddes detta dygn. Första helgen i maj samlas samma gäng, samma tid, samma plats för att se
vad som grott, vad som växt och vad som saknas. Då är det bara 4, 5 månader till avfärd!”

Den första svenska volontären i sjukstugan berättar

I november 2012, reste jag och min sambo ner till Nepal för att vandra Annapurna Circuit. Genom Pathfinder
hade jag kommit i kontakt med Ewa Söderberg och Ram Sapkota. Jag jobbar som sjuksköterska hemma i
Sverige och ville gärna bidra med mina kunskaper i Nepal genom volontärarbete. Ewa talade väldigt varmt
om byn Jyamrung och projektet Tuki Nepal och inspirerade mig att åka dit en vecka i slutet av min semester.
Veckan inleddes med ett gratis Health Camp för byinvånarna
i samband med en religiös festival. Två tält spändes upp,
läkemedel ställdes fram och ett droppställ och en madrass
förbereddes om vi skulle behöva behandla någon på plats.
Två underläkare och en barnmorska, dr Sudha och jag tog
under dagen emot 103 patienter. Jag tog minst 50 blodtryck,
gjorde rent sår och la om bandage.
Följande dagar var jag på sjukstugan tillsammans med de
två unga underläkarna Krishna och Galendra. Barnmorskan
var i Kathmandu på kurs under veckan. Jag fick ett bra första
intryck.

Fullt hus i tältet under Free Health Camp

Sjukstugan håller hög nivå jämfört med många andra sjukstugor på landsbygden. Jag insåg dock snart att killarna hade svårt att organisera och
ordna läkemedel.
Jag började med att städa ut apoteket. Hyllorna var otroligt smutsiga, men
Krishna lovade heligt att dom städades varje dag. Det var svårt att tro på.
Det fanns dåligt med städmaterial så jag fick ta några rena kompresser
att gnugga hyllorna med. När allt var hyfsat rent började jag sortera upp
läkemedlen tillsammans med Krishna så att dom också kände att dom fick
ta del av arbetet. Jag blev nöjd med upplägget och Krishna själv tyckte det
var väldigt ”estetic”.
Papper som låg på golvet i en kartong tillsammans med gammalt toalettrengöringsmedel, kateterklämmor och akupunkturnålar hade blivit ansatta av råttor och sorterades upp högt på hyllorna.
Jag tjatade om hygien och satte upp en arg lapp om att tvätta händerna
före och efter varje patient, städa och rengöra ytor varje dag. Krishna
kallade mig för ”very serious” och en dag hittade jag honom i sängen med
”severe headache” som jag var orsaken till.
Under dessa dagar gick jag från att slita mitt hår i ren frustation till att
gapskratta. Många gånger fanns där en språkbrist som gjorde att budskapet jag ville ge inte riktigt nådde ända fram. Jag fick lägga mitt svenska tänk
åt sidan och försöka se det från ett helt annat perspektiv. Hygien verkar
ibland inte existera alls. Killarna tittade ner på råttskiten i patientsängen
men gjorde inget åt det. Blodtryck tar man på alla, oavsett ålder eller anledning till varför dom sökt vård, medan man hoppar över att ta
övriga vitalparametrar då det är befogat. Dr Krishna inspekterade
alla patienters ögonvitor i jakt på hepatit. Han var duktig och positiv
även om han ibland fokuserade lite för mycket på diagnosen och
mindre på patienten. Antibiotika skrevs ut till höger och vänster. Jag
blev glad då Krishna försökte arbeta förebyggande och informera
patienter med exempelvis gastrit att man kunde undvika viss mat
etc. Sjukstugan var verkligt fin och Krishna bemötte patienterna på
ett fint sätt.
//Isabell Landaboure
Isabell och dr Krishna till vänster och ovanför den “arga lapp” Isabell skrev.

Isabell såg bristen på hygien och organisation som några av de utvecklingsområden sjukstugan i Jyamrung behöver ta itu med. Detta liksom hur man undersöker patienter utifrån problemställning istället för att genomföra undersökningarn enligt en mall är något Tuki Nepals Healthcamps kommer att fokusera på
och som vi kommer att uppmana framtida volontärer att jobba med.
Isabell organiserade upp medicinskåpet och medicinhyllorna enligt principen Antibiotic, Abdomin, Painkillers etc. Hon gjorde också listor över hur man förbättrar
hygienen - men insåg samtidigt att det även om personalen vid sjukstugan har
bra utbildning, är de uppväxta i hus där råttorna är ständiga gäster och tillgången
på rent vatten är dålig. Det tar tid att förstå varför råttorna är ett stort problem
och att det är dåligt vatten som orsakar t ex tyfoidfeber när råttor och förorenat
vatten är ens vardag. Det tar tid att förändra beteenden och vi som kommer från
Så här fint såg det ut efter
ett nästan överhygieniskt land som Sverige måste nog inse att det gäller att ta ett
Isabells medicinstädning
steg i taget. Att få sjukstugepersonalen att tvätta händerna mellan varje patient
är ett stort steg liksom att förstå varför man ska vara restriktiv med att dela ut antibiotika.
Förhoppningsvis kan våra Healthcamps och framtida volontärer från Sverige bidra med kunskap och förebilder som ger sjukstugan i Jyamrung ett än bättre sätt att fungera.
Tack Isabell för att du antog utmaningen att jobba i sjukstugan som volontär!

Nya skolan snart färdig!

Kanske är den nya skolbyggnaden redan klar och
inflyttad. Dessa bilder fick vi i julas från Tukee Nepal
Samaj. De visar hur den gamla förstörda skolbyggnaden rivits och hur man börjat bygga upp väggarna på
den nya, större och flyttade skolan. I ett mail förra
veckan fick vi veta att taket skulle läggas på och sen
var det bara finliret kvar. När man väl börjat bygga
går det fort och det mesta av den gamla skolbyggnaden tas tillvara och återanvänds.
Tanken är att den nya skolbyggnaden skall innehålla två klassrum och
förråd/ rektorsexpedition/ lärarrum. På så sätt får alla klasser i Jyamrungskolan vars ett klassrum - klass 1 - 8. Skolgården kommer också att
fixas till med mur runtomkring för att hindra såväl getter och vatten.
Vi hoppas ha bilder på den färdiga skolan vid vårt årsmöte den 17
mars.

Hjälp med engelskundervisningen i Jyamrung

Vid vårt besök i höstas i skolorna i och runt Jyamrung där vi har fadderbarn, fick vi förfrågan om att hjälpa till med engelskundervisningen.
En förtvivlad framåt kvinnlig lärare i grannskolan berättade att det var
så svårt att lära barnen att prata och förstå engelska. Dom är duktiga
på att läsa och skriva - men inte på att prata och förstå. “Kan ni hjälpa
oss med en bra pedagogik eller något undervisningsmaterial som gör
det lättare för oss” bad hon. Jag lovade att försöka hitta svenska lärare
som kan tipsa oss inför nästa resa. Några av skolorna har tillgång till el
och dämed till en dator - det funkar alltså med CD. Hör av er om ni har
något tips eller material att bidra med.
//Ewa Söderberg. tel 0705 770382 eller ewa@watabaran.org

Tuki Nepal behöver lite hjälp!

Allt arbete i Tuki Nepal görs ideellt, ingen får något betalt för att utföra det lilla men viktiga adminstrativa arbete som krävs för att driva en verksamhet som föreningen Tuki Nepal. Hittills har mycket jobb legat på ett fåtal
personer men nu när verksamheten har vuxit funkar inte detta längre. Vi behöver fler personer som kan hjälpa
till med nödvändiga administrativt jobb.
Som ni kanske sett är vår webbsida www.tukinepal.org dåligt uppdaterad. Tuki Nepal skulle behöva någon som
kan ansvara och uppdatera denna med jämna mellanrum. Webbsidan är gjord i programet worldpress och är
ganska enkel att uppdatera när man lärt sig programmet. Material för uppdatering kommer från styrelsen och
våra resenärer till Nepal - men det är bra om den ansvarige själv kan ta initiativ till utveckling av sidan.
Att hjälpa till med nyhetsbrev och infomaterial för våra projekt är ett annat uppdrag vi behöver hjälp med. Nu
inför våra Healthcamps planerar vi att göra lite material kring hygien att ta med oss till såväl sjukstugan som till
skolorna.
Idag är vi 8 personer i Tuki Nepals styrelse. Vi blir gärna fler om någon skulle vilja hjälpa till med vårt styrelsearbete. Styrelsen brukar träffas 4- 6 gånger per år på kvällstid i Växjö.
Anmäl intresse för alla dessa uppgifter till info@tukinepal.org eller ring Dan på 0705 770338

Öppna Styrelsemöten

Tuki Nepal har öppna styrelsemöten och alla faddrar/ sponsorer och medlemmar äv välkomna att delta.
Under våren är följande styrelsemöten inplanerade:
Söndag 17 mars direkt efter årsmötet har vi ett konstituerande möte och tar upp aktuella frågor
Tisdagen den 7 maj kl 18.30 på Videum, PG Vejdes Väg 15 i Växjö
Planerar du att komma så ring Ingrid på tel 0470-626 03 eller 0709 39 43 61 eller maila i.frohm@telia.com, så
har vi fika till dig!

Så här blir du fadder, sponsor eller medlem i Tuki Nepal:

Fadderskap skolbarn:		
800:-/ år eller 70:-/ månad
Fadderskap sjukstugan: 		
1200:-/ år eller 100:-/ månad
Medlemskap:			
150:-/ år för enskild, 200:-/ år för familj
Företagssponsor till sjukstugan: valfritt belopp som betalas regerlbundet under en längre tid
Betala till bankgiro: 5698-1673 - glöm inte att skriva dina kontaktuppgifter så att vi kan skicka nyhetsbrev
Angeles fond har särskilt bankgiro: 5747-4447 (pengarna går till att betala högre utbildning för flickor)
Alla pengar som kommer in till Tuki Nepal som fadderavgifter, sponsorbidrag eller gåvor går direkt till våra projekt i Nepal. Medlemsavgifterna bekostar vår lilla adminstration

