Extra nyhetsbrev från Tuki Nepal
mars 2013

Den nya fina hängbron över floden gör livet enklare för byborna som slipper gå långa
omvägar för att komma till grannbyn. Sång och musik av våra fadderbarn i Jyamrung.

				Påminnelse om årsmöte för
			Tuki

		

Nepal Society Sweden
Söndagen den 17 mars kl 15.00

Värendssalen, IOGT/ NTO huset vid Vattentorget i Växjö

Program:
- Årsmötesförhandlingar
- Helen Holmberg berättar och visar bilder från sjukstugan
- Information om Healthcamp 2013
- Björn Söderberg berättar om hur det är att bo och driva företag i Nepal
Fika till självkostnadspris

Glöm inte att anmäla att du kommer till Ingrid Frohm: i.frohm@telia.com
eller telefon 0470 62 603 eller 0709 39 43 61, så att vi kan beställa fika.

Handlingarna till årsmötet finns på www.tukinepal.org under fliken Om Tuki/ Årmöteshandlingar f o m den
8 mars.

Varmt Välkomna!

Först skördas riset, sen får det torka i kärvar och slutligen tröskas det mot en sten.

Men visst finns det tid för lek också.

Den nya skolan snart färdig!

I slutet av månaden räknar Tukee Nepal Samaj
att den nya skolan är färdigbyggd och färdig att
tas i bruk när den nya terminen startar i april.
Mycket av den gamla förstörda byggnaden har
återanvänts och man har byggt ihop den nya
byggnaden med den delen av den gamla som
var oskadd efter översvämningen i höstas. På så
sätt får man ännu mer plats.

Här har den nya byggnaden byggt ihop med den gamla.

För att förhindra att byggnaden förstörs vid ett
nytt skyfall kommer man att bygga en mur runt
hela skolgården och alla byggnader.

Dessutom har man diskuterat olika sätt att sätta hinder i den lilla bäcken som visat sig kunna bli stor vid störtregn - stora stenar och ståltrådsklädda murbitar som bryter vattnets gång vid högvatten. Just nu finns nästan
inget vatten alls i bäckfåran som beskedlig rinner en bra bit från skolan.

Ny termin - nya elever

Just nu pågår examensproven i Jyamrung skola och övriga skolor i området. Klarar man inte proven får man antingen gå om klassen eller sluta skolan. Så är det i Nepal. Men i Jyamrung skola har man under de senaste åren
bedrivit stödundervisning för de elever som man befarat ska misslyckas på proven i april. Det har inneburit att
de allra flesta eleverna klarar sig igenom sina årskurser och får gå vidare.
Idag har Jyamrung skola 9 klasser - klass F - 8. Och från och med april ska alla ha vars ett klassrum.
Tuki Nepal Samaj har frågat om Tuki Nepal Sweden kan åta sig att sponsra ytterligare ett 10-tal skolbarn. Inte
i Jyamrung skolan utan i några av de övriga 10 skolorna i området som vi har fadderbarn i. Under det senaste
året har vi ökat antalet skolfaddrar här i Sverige och på nästa styrelsemöte tar vi upp frågan om att utöka antalet fadderbarn som då kommer att vara 120 stycken. Dessutom sponsrar vi alla eleverna vid Jyamrungs skola
med skrivböcker och pennor.
Under året hoppas vi kunna återkomma med en presentation av några av våra fadderbarn.
Vi påminner också om den pedagogiska hjälp man bett om från skolorna i Nepal. Hjälp med pedagogiskt material och metoder för att lättare kunna få eleverna att prata och förstå engelska. Vi har fått in en del tips men
finns det fler som har idéer så tar vi gärna emot dessa. Maila till info@tukinepal.org eller ring Ewa på telefon
0705 770382.
Tuki Nepal samlar just nu in
pengar till den Healthcamp som
kommer att genomföras i september i år. Det är vårdpersonal
från Sverige som helt volontärt
kommer att arbeta i Jyamrung
och omkringliggande byar med
sjuk- och hälsovård och de pengar som samlas in går till medicin
och utrustning.
Bangiro: 5698-1673
Skriv Health-camp och ditt namn
och kontaktuppgifter.
www.tukinepal.org
Den nya skolan byggs på traditionellt vis.

