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Namaste Nepalvänner!
I förra Nyhetsbrevet (juni) berättade vi om läget för våra projekt. Under sommaren har
mycket av föreningens arbete ägnats åt den stundande Health Trekken och våra Health Camps
i Nepal och vi berättar här lite om hur det gick. Viveca Krook skriver om sin resa till Nepal
och Jyamrung i maj och så berättar vi också lite om våra fadderbarn.
I Jyamrung lider monsunperioden mot sitt slut. Regnen verkar ha varit extra kraftiga i år och
en del av elnätets stolpar har satt sig och nu jobbar våra operatörer med att reparera och räta
upp stolparna. Vi har tyvärr ännu inte fått några färska bilder från arbetet, men det är roligt att
se att underhållet fungerar och att man är rädd om sitt elnät.
I förra nyhetsbrevet berättade vi också om toaletterna i Jyamrung som har inneburit en stor
förbättring av hälsoläget då vattnet inte längre förorenas av mänskligt avfall. Tuki Nepals
styrelse har därför beslutat att öppna toalettprojektet igen och försöka samla ihop pengar till
de sista 27 toaletterna i byn. Varje toalett beräknas kosta ungefär 1500 svenska kronor.
Vill du bidra till toalettprojektet så sätt in pengar på bankgiro: 5698-1673 och skriv
toalettprojektet på inbetalningen. Och glöm inte att skriva ditt namn och adress så att
du kan få våra nyhetsbrev med rapporter om hur det går med toalettbyggandet.

Fadderbarnen i Nepal
Det började med 17 fadderbarn år 2005. Dessa 17 barn gick alla i Jyamrungs skola som heter
Shree Jana Bhawana School. Idag har vi 52 fadderbarn i denna skola, varav 60% flickor och
40% pojkar. Dessutom sponsrar vi alla barn i Jana Bhawana School med skrivböcker och
pennor.
Förutom barnen i Jana Bhawana skolan sponsrade vi under det läsår som avslutades i april
2013, ytterligare 83 barn i 13 olika skolor i området. Det handlar om barn som annars inte
hade fått gå i skolan eller fått fortsätta skolan efter årskurs 5. Vi har 75 barn i klass 6 – 10 och
nästan hälften av de nya fadderbarn man valt ut till det nya läsåret ska börja årskurs 6 – 10.
Det är alltså mycket vanligt att barn från hem med dåliga ekonomiska förutsättningar får sluta
skolan efter årskurs 6 och ju högre upp man kommer i årskurserna ju färre elever. Det är bara
en liten del av alla barn som går ut årskurs 10. De äldre elever Tukee Nepal Samaj och lärarna
på de olika skolorna valt ut är främst mycket duktiga elever från fattiga hem.
Totalt sponsrar ni faddrar alltså 135 skolbarn i årskurs 1 – 10 med hela kostnaden. Och
dessutom ytterligare 125 barn med skrivböcker, pennor och två extralärare på skolan. Sjuttio
kronor i månaden räcker långt i Nepal!!!
Vi har också fått veta hur våra fadderelever har
klarat sig under det senaste året. Endast 4 elever i
Jana Bhawana School misslyckades vid sina
examensprov detta år. Men då hade 15 elever fått
stödundervisning i förebyggande syfte. Det kan du
läsa mer om i Viveca Krooks berättelse. På de
övriga skolorna har ingen elev misslyckats på
proven och alla har därmed flyttats upp till nästa
klass. Det finns säkert elever som misslyckats även

på dessa skolor – men ingen av de vi sponsrar.Till det nya läsåret som började i juni har 29
nya fadderbarn fått börja skolan eller fortsätta till en högre klass istället för att sluta skolan.
Det innebär att vi i och med detta läsår har ökat vårt fadderbarn åtagande med 16 barn då 13
fadderelever slutade skolan i våras.
Vid Tuki Nepals resa till Jyamrung och dess grannbyar i september – oktober kommer vi att
intervjua några av våra fadderbarn och presentera i nästa nyhetsbrev.

Angeles Fond för högre utbildning av flickor
Tillsammans med vår systerförening Tukee Nepal Samaj har vi beslutat att istället för att
sponsra en eller två flickor med universitetsstudier, ge fler flickor chans till motsvarande
gymnasieutbildning. Nu i höst har därför 6 nya flickor påbörjat sina Plus 2 studier (två års
utbildning efter grundskolan). Förra året påbörjade 3 flickor Plus 2 utbildning och en flicka
har vi kvar i Kathmandu på universitetet – Nima Gurung som skrev en artikel om Nepal i
förra nyhetsbrevet. Totalt står alltså Angeles fond för 10 flickors utbildning i dagsläget. Vi
kommer att berätta mer om desa flickor och hur det går för dem i kommande nyhetbrev.
//Ewa Söderberg

Resebrev från Viveca Krook
Jag har varit fadder i föreningen i några år och i februari förra året var jag med på min första
fadderresa. Det var en helt fantastiskt resa till ett vackert och intressant land. För mig var den
absolut största upplevelsen att få komma till Jyamrung. Byn ligger vackert, människorna är
vänliga och man känner sig oerhört varmt välkommen. Det var en fantastisk känsla att själv få
se och uppleva att de projekt föreningen har jobbat med fungerade så väl. När jag reste
därifrån bestämde jag mig för att någon gång i framtiden komma tillbaka, men då trodde jag
inte att det bara skulle gå ett år innan jag återvände. I våras åkte jag ensam tillbaka till Nepal
och den här gången var det ingen fadderresa. Vid mitt besök i Jyamrung var det ytterligare 5
personer från Sverige och Korea som åkte med för att se hur det fungerar i byn. Har förstått
att det är många människor och organisationer från hela världen som är intresserade av titta
närmare på detta. Det är ett imponerande arbete som bedrivs! Inför min resa fick jag i uppdrag
av styrelsen att titta lite extra på vissa av våra projekt i Jyamrung. Väl där kunde jag bara
konstatera att alla projekt flyter på väldigt bra just nu, men det finns fortfarande mycket som
behöver göras. Exempelvis så saknas det fortfarande toaletter till alla i byn. Så när jag var där
så kom jag på tanken att kanske försöka samla ihop ett bidrag till toaletterna när jag utmanar
mig själv genom att springa mitt första Maraton i Berlin i höst. Det kanske skulle vara ännu
mer motiverande för mig om jag visste att jag springer för en nödvändig och god sak. Så heja
gärna genom att stötta toalettprojektet. Bankgiro 5698-1673 märk inbetalningen med
”toiletrunning”. Målet är att få ihop till minst 4,2 toaletter (ett maraton är 4,2 mil). Det
motsvarar ca 6300 kr.
Det projekt som egentligen gjorde mig mest glad denna gång var stödundervisningen på
skolan. När skolåret närmade sig sitt slut så var det 15 elever, varav 12 var fadderbarn, som
inte skulle klara sin examen och de skulle därför inte bli uppflyttade till nästa årskurs.
Eleverna erbjöds extralektioner i engelska, matte och naturvetenskap.
Under tre månader gick de här barnen i skolan 1-2 timmar varje dag
efter ordinarie skoltid. Jag pratade med två av eleverna lite mer. Suresh
Timilsina (bild till höger) läste bara engelska och han berättade att han
fick 29 poäng på sitt examensprov och man behövde bara 19 för att
klara det. Så han klarade det jättebra och var så nöjd.

Shanti Timisina (bild till höger) var också väldigt glad för hon klarade av
både engelska, matte och natur. Sunita Sapkota, som höll i stödundervisningen, bor i byn, är 20 år och är studerande. Hon tyckte att allt hade
fungerat bra och hon var väldigt nöjd eftersom 12 av de 15 barnen
klarade sin examen. Det svåraste ämnet att undervisa i var engelska.
Hon berättade också att ibland kom några av barnen inte till skolan för
de hade ingen mat. Det visade sig att det var de barnen som sedan inte
klarade sin examen. Så om man ska gör om detta projekt nästa år så
kanske det kan vara något att tänka på. Kanske se till så att de fattigaste
barnen får lite mellanmål så de orkar med?
Det var återigen en fantastisk och givande upplevelse att få tillbringa några dagar i Jyamrung.
Bestämde även denna gång att jag ska återvända någon gång i framtiden...
// Viveca Krook

En kort rapport om Loppis till förmån för hälso- och sjukvård i Jyamrung.
Lördagen 17/8 blev det loppis i Lövsalen på Söder i Växjö. En stor mängd föremål av alla
möjliga sorter fyllde borden. Grannar, vänner och andra med anknytning till Tuki Nepal hade
samlat in allt från morötter till högtalare och soffgrupp. En del antikt, en del nytt. Besökare
strömmade till , uppskattningsvis ca 150 personer, både barnfamiljer och äldre. Samtidigt
hade vi ett informationsbord där vi berättade om Tuki Nepals verksamhet. De som ville fick
köpa fika med nybakade kanelbullar och färska
våfflor. Det blev många fina möten och samtal
mellan människor.
Resultatet blev 16 395 kronor till våra planerade
Health Camps i september 2013 och februari
2014.
Tack vare samlade krafter av många medlemmar
i Tuki Nepal kunde vi framgångsrikt genomföra
loppisen med fint resultat.
Tack alla som bidragit med föremål och arbete.
Och tack alla som köpt grejor. Att återanvända
saker känns ju också miljöriktigt och bra i vår
sårbara värld...
Vid pennan Birgitta Josefsson.

Musik för sjukvård i Nepal
"Tolg Folk - Folk & Världsmusik för Välgörenhet” är en festival som har som mål att på ett
enkelt och trevligt sätt bidra till utveckling och positiv förändring på platser där behovet finns.
Varje år väljs ett gräsrotsprojekt ut och alla festivalintäkter går sedan oavkortat till projektet.
Festivalen anordnades i år för andra året i rad, i Frunas Hage / Pannkakshuset i Tolg utanför
Växjö, och årets mottagare var Tuki Nepal. Det känns väldigt roligt att kunna vara med och
bidra till det viktiga arbete som föreningen gör i Nepal och att samtidigt ge människor i och
runt Tolg möjlighet att göra detsamma. Tolg Folk vill också främja lokal folk- och världsmusik och årets artistlista bjöd på bland annat Pelle Björnlert, Buddha Boys (Thomas Wiehe
& Peter Elmberg), Schäng-Pelle, Alva Skarp och pannkakshusbandet Norrvidingespel. Efter
konserterna bjöds det även på visstuga, dansutlärning och sedan dans långt in i natten.
Festivalen överträffade alla våra förväntningar och med hjälp av alla glada och givmilda

festivaldeltagare, samt flera lokala företag
som sponsorer, lyckades vi samla in över
18 000 kronor.
Tolg Folk har blivit en tradition och planeringen inför 2014 har redan startat. Då
kommer ett nytt projekt att väljas ut och
förslag på vilket det skulle kunna bli tas
gärna emot. Vi kommer givetvis ändå att
följa Tuki Nepals fortsatta arbete med stor
nyfikenhet och önskar lycka till med den
annalkande Health Campen."
//Åsa Dahlberg, initiativtagare och ansvarig för Tolgfolk

Så här blir du fadder, sponsor eller medlem i Tuki
Nepal:
Fadderskap skolbarn:
Fadderskap sjukstugan:
Medlemskap:
för familj:

800:-/ år eller 70:-/ månad
1200:-/ år eller 100:-/ månad
150:-/ år för enskild,
200:-/ år

Företagssponsor till sjukstugan: valfritt belopp som betalas regelbundet 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
administration

Fadderresa i februari 2014
Den planerade fadderresan i början av nästa år är inte fullbokad än. Resan kommer att
genomföras den 8:e till den 18:e feb (kan skjutas någon dag åt det ena eller andra hållet).
Denna resa är något kortare än de resor vi gjort tidigare eftersom vandringen till Jyamrung är
ersatt med jeep (tur o retur). Vi kommer att tillbringa 3 dagar i Jyamrung för kika på våra
projekt.
Sista anmälningsdag är 20 oktober.
Pris: 25 000 :- och då ingår allt utom maten i Kathmandu.
För mer info: Ring Eva (0705 770382) eller maila eva@watabaran.org

Till sist ett litet filmtips.
På hemsidan, www.tukinepal.org finns en film av Dan Söderberg som visar hur Jyamrung
gick från mörker till ljus, en film om hur elen kom till Jyamrung.
Förövrigt är det bra att gå in på hemsidan då och då, för att hitta aktuell information som kan
komma mellan nyhetsbreven.

