Nyhetsbrev från Tuki Nepal Society.
Juli 2014
Namaste alla faddrar och sponsorer!
Här kommer sommarens nyhetsbrev med en sammanfattning av det strategimöte som hölls i juni där
Ewa skriver om vad Tuki Nepal har uppnått och vilken strategi föreningen ska ha i det fortsatta
arbetet.
Det innehåller även en beskrivning av två nya projekt som startas upp 2014, det ena är det barnhem
som Dan skrev om i förra nyhetsbrevet, det andra är ett projekt med mikrofinansiering i Jyamrung.
Det finns också med ett erbjudande om en kommande fadderresa.
Tuki Nepal söker också volontärer med medicinsk bakgrund till sjukstugan i Jyamrung. Om ni är
intresserade så finns mer info i nyhetsbrevet.

Tuki Nepal mot nya utmaningar
Den 14:e juni träffades styrelsen och ett antal faddrar och medlemmar i Tuki Nepal för att diskutera
hur föreningen ska jobba vidare i ett längre perspektiv. Nästa år är det 10 år sedan Tuki Nepal bildades
och under dessa tio år har vi lyckats genomföra långt mer än vad vi anade vid starten 2005.
Föreningen har växt samtidigt som projekten i Jyamrung blivit fler. I dagsläget har Tuki Nepal Society
mer än 250 faddrar/ sponsorer och medlemmar.
Den strategi Tuki Nepal arbetat efter har varit att:
- Stödja utveckling av småskaliga organisationer, företag och projekt inom området hållbar
utveckling och fairtrade i Nepal;
- Öka kunskap och förståelse mellan de svenska och nepalesiska folken;
- Utbytesresor för föreningens svenska faddrar/ medlemmar och deltagarna i de verksamheter vi
stödjer i Nepal;
- Garantera en nära och personlig uppföljning genom våra fadderresor.
De projekt som är föreningens basverksamhet handlar om utbildning, hälsovård och elektricitet.
När det gäller utbildningen handlar det i första hand att sponsra
barn upp till 16 år att få gå i skolan, men också högre utbildning
för framför allt flickor, genom Angeles Fond. 2013 hade vi 135
barn i årskurs 1 – 8 som vi sponsrade och 10 flickor studerade på
Plus 2 (gymnasienivå) eller på universitetet. Dessutom betalar
Tuki Nepal för 2 extra lärare vid skolan i Jyamrung och i för en i
grannskolan Saukara. Vi har också bidragit till att öka läs- och
skrivkunnigheten bland de vuxna byborna genom att finansiera ett
antal utbildningsgrupper för vuxna bl a genom Rotary Tegnér.
Under dessa tio år har Tuki Nepal också finansierat två
skolbyggnader i Jyamrung som nu rymmer klass F – 8.
Den sjukstuga som Tuki Nepal startat och driver tillsammans med Rotary Tegner i Växjö och Johan
Markensten ägs idag av vår systerförening Tukee Nepal Samaj i Nepal och en Hälsokommitté av
bybor står för ledningen och utvecklingen av hälsoarbetet. I 3 år har sjukstugan gett service till byn
Jyamrungs invånare men även till omkringliggande byar. Svenska volontärer med sjuk- och hälsoutbildning har vid 2 tillfällen genomfört en sk Healthcamp i byn och området. Dessutom har en svensk
läkare och sjuksköterska tillbringat 2 veckor av volontärarbete vid sjukstugan tillsammans med dess
personal. 3 – 4 personer arbetar vid heltid vid sjukstugan när den är fullt bemannad. En sjukfond för
allvarligare skador eller sjukdomar finns för att kunna ge bybor vård på sjukhus.

Tingsrydsföretaget Holtab har sett till att alla hus i Jyamrung har
tillgång till elektricitet i form av 2 lampor och en mobilladdare genom
det lilla mikrovattenkraftverk man finansierat vid Bharamale Khola
(litet vattendrag som rinner genom byn uppifrån och ner till floden).
Två bybor har fått halvtids arbete med att sköta anläggningen.
Förutom detta, vårt grundläggande arbete, har Tuki Nepal satt igång
och finansierat ett toalettprojekt med miljöriktiga toaletter i byn, något
som bl a minskat tarmsjuk-domar som t ex tyfoidfeber.
En kurs för byns bönder i ekologiskt jordbruk har genomförts liksom
ett vägbygge som snart binder ihop byn med landsvägen.
Vid en tillbakablick har Tuki Nepal alltså åstadkommit en rejäl förbättring av livsvillkoren för byborna
i Jyamrung men också för ett stort antal människor i byns grannskap. Vi kan känna oss nöjda med vårt
arbete hittills – men behöver nu fundera vidare över hur vi ska jobba de nästkommande 10 åren.

Strategi för Tuki Nepals fortsatta arbete
Efter livliga diskussioner kring alternativa scenarier för Tuki Nepals fortsatta verksamhet och hur
dessa påverkar arbetsbelastning och arbetsfördelning i Sverige, enades man på strategimötet om
begränsa arbetet till att arbeta med byn Jyamrung och dess omedelbara närhet. Enstaka andra projekt
kan förekomma om ansvarig person i Sverige finns.
Visionen är att Tuki Nepal Society inte ska behövas i framtiden. Därför övergår vi från renodlat
hjälparbete till att skapa förutsättningar för arbetstillfällen i byn, så att vårt hjälparbete kan minskas
och bybornas självförsörjningsgrad ökas.
Målet är att Jyamrung 4 ska vara ett gott exempel
för framtida utveckling på landsbygden i Nepal
där fokus ligger på:
- utvecklingen i Jyamrung och långsam och
varsam utvidgning av verksamheten till
närområdet;
- att skapa försörjningsmöjligheter i byn;
- att tillväxttakten är oförändrad för
skolverksamheten – 10 nya elever/ år.
- att Tukee Nepal Samaj är vår viktigaste
samarbetspartner och anger inriktning;
- att genomföra årliga medlemsresor till
byn för kontroller och utbyte – utvecklas till fler byar som då kan kontrolleras;
- ett nytt projekt i Jyamrung per år;
- ett nytt projekt utanför Jyamrung per år om någon medlem tar på sig ansvaret för detta.
Vi enades om att föreslå styrelsen att som nytt projekt i Jyamrung 2014 påbörja mikrofinansiering för
att bidra till en ökad självförsörjning och skapa fler arbeten i byn. Tukee Nepal Samaj har redan påbörjat ett mindre mikrofinansieringsprojekt som syftar till att utveckla jordbruket i byn.
En mer omfattande redovisning av mikrofinansiering för att utveckla jordbruket i Jyamrung skall
göras under året.
Att enligt Tukee Nepals önskemål långsamt fortsätta toalettprojektet med miljöriktiga toaletter, med
att samla in pengar och finansiera toaletter även i närliggande byar. Inriktningen på detta arbete ska
vara att det är ett hälsoprojekt och bör startas med miljöriktiga skoltoaletter och att utbildning i hygien
ingår i projektet.

Vi enades också om att tillsvidare stödja projektet ”Indhus barnhem” i Kathmandu. Flera sponsorer till
detta projekt har redan hört av sig och satt in pengar. Dan Söderberg tar ansvar för projektet och
kommer att informera mer kring det i vårt nyhetsbrev.
Arbetet i Sverige
För arbetet i Sverige innebär stratgin att Tuki Nepal ska försöka öka arbetsinsatsen från faddrar/
medlemmar som vill bidra med aktivt och ideellt arbete i föreningen.
Vi planerar att bilda några olika arbetsgrupper:
Skolgrupp som jobbar med att utveckla vår utbildningsverksamhet och utvärdera det arbete i gör i
skolorna i Nepal.
Hälsogrupp (finns redan) som jobbar med att utveckla sjukstugan till Nepals bästa. I arbetet ingår
såväl arbete med att utveckla personalkompetensen i sjukstugan som att skicka svenska volontärer
med sjukvårdsutbildning till sjukstugan.
Mikrofinansieringsgrupp som följer arbetet med att skapa en högre självförsörjningsgrad i Jyamrung
med hjälp av mikrofinansiering
Hygiengrupp – jobbar med toaletter och annan utveckling av hygieniska förhållanden.
Rese/ boendegrupp som arbetar med fadderresor och hur vi kan förbättra boendestandarden i
Jyamrung för våra resenärer samtidigt som detta skapar arbetstillfällen i Jyamrung. Denna grupp bör
samarbeta med Holtab.
Ungdomsgrupp i Sverige som engagerar ungdomar i Tuki Nepals arbete.
För varje grupp behövs en ansvarig person som håller ihop gruppen och ser till att arbetet utförs.
Gruppen får sedan arbeta utifrån kapacitet och hur många som vill ingå i gruppen. Detta innebär 6
grupper med 6 ansvarig personer som intresserade kan anmäla sig till. Styrelsen ansvarar för att arbetet
kommer igång.
Vill du som fadder och medlem bidra till att utveckla Tuki Nepals arbete de kommande 10
åren?
Vill du arbeta i någon av våra arbetsgrupper?
Vill du ansvara för någon grupp?
Vill du bidra med annat arbete i föreningen?

Hör av dig till: Ewa Söderberg, tel 0708 48 69 95 eller
på mail: ewa@watabaran.org

Vill du jobba som volontär i sjukstugan i
Nepal?
Tuki Nepal söker volontärer med medicinsk bakgrund
till sjukstugan i Jyamrung. Tanken är att stötta och
coacha den inhemska personalen vid sjukstugan samt att
hjälpa dem vid patientmottagande och hygienför bättring.
-

Du binder dig för minst 2 veckors volontärarbete.
Du betalar din resa och dina omkostnader själv.
Du bor i sk homestay (i en familj i byn) där du också får mat.
Du får med dig en tolk som också kan fungera som guide när du är ledig.
Du får en fantastisk upplevelse i den lilla byn vid Himalayas fot.
Du kan kombinera volontärarbetet med vandring i bergen – Tuki Nepal hjälper dig med
kontakt till ett eko-trekking företag.

Tuki Nepal ser helst att två volontärer samtidigt arbetar i sjukstugan. På så sätt blir det enklare att
bearbeta sina upplevelser och diskutera beslut under arbetet. Just nu har vi en sjuksköterska som
kommer att åka till Nepal i oktober. Hon behöver ressällskap!
Är du intresserad? Hör av dig till Helen Holmberg: helen.holmberg@hotmail.com

Mikrofinansiering för jordbruket i Jyamrung – nytt projekt för 2014
För två år sedan fick Laxmi Ithali i Jyamrung låna 10 000 rupies av den faddergrupp som då besökte
Jyamrung. Hon hade skadats allvarligt i
en olycka och skulle inte kunna arbete
mer inom jordbruket. Istället ville hon
satsa på att sy till byborna och det var till
en symaskin, en overlock maskin, som
hon fick låna pengar. Ett kontrakt skrevs
med Laxmi och pengarna skulle betalas
tillbaks inom två år.
När pengarna betalades tillbaks startade
vår systerförening Tukee Nepal Samaj
ett mikrofinansieringsprojekt i byn.
Projektet innebär att små mikrolån ges
till, framför allt kvinnor, som vill öka
sina inkomster inom jordbruket i byn.
Det första projektet som startats innebär
att en grupp kvinnor går samman och
lånar en liten summa pengar för att köpa
en get. Getter är värdefulla djur i Nepal
och en ung getabock kan säljas för runt 8 000 rupies. Men det är de kvinnliga getterna som kvinnorna
lånar till. En get får oftast 2 killingar åt gången och chansen att det är en bock som kan säljas är 50%
och då är förhoppningsvis den andra killingen av kvinnligt kön och kan behållas för att producera fler
getter.
Kvinnorna i mikrofinansierings grupperna ansvarar tillsammans för att lånet återbetalas och så fort det
är återbetalt kan nästa kvinna i gruppen låna till en ny get. På så sätt är trycket på att betala tillbaks
lånet stort samtidigt som kvinnorna kan öka sina möjligheter att tjäna extra pengar på att sälja en get –
eller om de är väldigt fattiga slippa betala för att köpa kött att äta.
Mikrofinansieringsgrupperna träffas regelbundet och protokoll förs vid varje möte. Nu när de flesta av
kvinnorna lärt sig att läsa och skriva efter det stora alfabetiseringsprojektet, kan protokollskrivandet
skötas av de flesta av kvinnorna – och de kan också se att det dom beslutat blivit rätt nedskrivet.
Tukee Nepal Samajs plan är att satsa stort på mikrofinansiering i framtiden för att med hjälp av
mikrolån ge bybor chansen till att öka sin självförsörjningsgrad och att skapa arbeten i byn.
Microfinance for agriculture är bara det första projektet. Man har också diskuterat att göra ett
projekt kring sömnad – framför allt för ensamstående kvinnor.
Tuki Nepal i Sverige har beslutat att stötta Mikrofinansieringsprojektet i Jyamrung. Det stämmer väl
överens med vår framtida målsättning att satsa mer på att skapa arbeten i byn så att byborna kan stanna
kvar i byn och försörja sig där, istället för att flytta till en osäker framtid i Kathmandu eller åka som
gästarbetare till Malaysia och arabstaterna.
Vår insats blir att sätta in en summa pengar så att projektet kan komma igång i lite större skala. Det
gör vi redan nu och till hösten åker några faddrar till Nepal och Jyamrung med uppgift att på plats
undersöka hur projektet utvecklas och intervjua de kvinnor som fått ett mikrolån. Efter hand som

projektet framskrider och vi får rapporter om hur det går kommer vi att besluta om hur vi går vidare
och diskutera med Tukee Nepal Samaj kring vilka mikrolånsprojekt som kan vara de bästa att satsa på.
Men först ut är alltså Mircofinance för agriculture!
Vår målsättning är att sätta in 2000 USD som första insats och är du intresserad av projektet är du
välkommen att bidra till det på bankgiro: 5698-1673. Skriv mikrofinansiering på talongen. Och så ditt
namn och adress förstås – så att du kan få återkoppling på ditt bidrag i from av våra Nyhetsbrev.
//Ewa Söderberg

Indhus Barnhem
Jag skrev i förra Nyhetsbrevet lite om
besöket på Indhus Barnhem –
”Barnhemmet som försvann”.
Reaktionerna från er läsare var enbart
positiva och en sponsor har redan skickat
in sitt bidrag till verksamheten på
Barnhemmet – ett bidrag till såväl
skolavgifter som nya kläder till barnen.
Styrelsen för Tuki Nepal har också
diskuterat Indhus Barnhem och beslutat att
Tuki stödjer verksamheten och vi kommer
också besöka och följa upp projektet.
Bina Shestra-Söderberg kommer att
besöka barnhemmet under sommaren och
vi hoppas på en färsk och utförlig rapport i
nästa Nyhetsbrev och också lite fler bilder.
Ni som vill stödja projektet kan lämna ert bidrag på Tukis vanliga bankgiro 5698-1673. Skriv Indhus
Barnhem på inbetalningen.
//Dan Söderberg (ansvarig för projektet Indhus Barnhem)

Verkar
vara något
spännande
på datorn

Fadderresa
Tuki Nepal erbjuder alla faddrar och sponsorer att följa med till Nepal och Jyamrung, för att med egna
ögon se hur våra pengar har använts. Fadderresorna är ett av våra viktigaste verktyg för att kolla upp
att de pengar Tuki Nepal skickar till vår systerförening Tukee Nepal Samaj. Hittills har någon från
Tuki Nepal besökt och kollat upp våra projekt minst en gång varje år.
Fadderresorna planeras tillsammans med de deltagare som åker med. Det innebär att resorna ser olika
ut beroende på vilka som följer med. Hittills har vi gjort en liten vandring i bergen ovanför Jyamrung
och avslutat denna med några dagar i byn. Hela resan är på mellan 15-18 dagar. Resan får man
naturligtvis själv bekosta.
Nästa fadderresa planeras till i mitten av februari 2015 alternativt november 2015. Om du är
intresserad av att följa med på en fadderresa så hör av dig så snart som möjligt till
viveca.krook@tipton.st.

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

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

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.

