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Namaste!
Vår redaktör för Tuki Nepals Nyhetsblad har hastigt avlidit. Peter Thornblad
har besökt Nepal flera gånger och planerade fler resor dit. Men det blev inte
så. Tack Peter för allt jobb och engagemang du lagt ner för att människor långt
borta i Nepal ska få möjlighet att förbättra sin livssituation. Vi minns dig med
värme och uppskattning.

Tuki Nepals nyhetsbrev kommer den här gången att innehålla en kallelse/ inbjudan till årsmöte. Våra årsmöten brukar vara välbesökta och vi hoppas att det
blir så det här året också. Glöm inte att anmäla dig om du tänker komma.

Vidare får du ta del av hur Tuki Nepals sjukfond har använts under 2014,
läsa en kort rapport från Kulturcafé för Indhus barnhem samt ett upprop för att få fler volontärer till sjukstugan i Jyamrung.

Kallelse/ inbjudan till årsmöte för Tuki Nepal Society Sweden
			
			

Lördagen den 21 mars kl 15.00
Viktoriasalen, IOGT/NTO-huset, Vattentorget i Växjö

Program:
>
>
>
>

Årsmötesförhandlingar
Film - Volontär i sjukstugan					
Eva MacLachlan och Ulf Mårtensson
Våra fadderskolor och fadderskapet				
Dan Söderberg
Mikrofinansiering i Jyamrung 					
Ewa Söderberg
Om Tukis nya projekt som engagerar många kvinnor i Jyamrung
Lotteri där pengarna går till mikrofinansieringsprojektet
Och så fika till självkostnadspris
Alla faddrar, sponsorer och medlemmar är varmt välkomna och det går mycket bra att ta med sig
intresserade vänner.
Anmäl till Christina Sörqvist senast 15:e mars: chris2011@hotmail.se eller tel 070 419 06 77.
Vi behöver veta hur många som kommer för att kunna beställa fika så det räcker till alla.
Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga på Tuki Nepals websida från och med
2015-03-14 samt finnas upptryckta vid mötet.
Förslag till valberedningen för styrelseuppdrag skall vara Jonas Andersson tillhanda senast 2015-03-14 på
email: forsahagen@gmail.com

VÄLKOMMEN!

Musik för Indhus Barnhem
Jenny Ivarsson, spelman och sångerska i folkmusikgruppen Norrvidingespel hörde talas om Indhus Barnhem i
somras. Hon bestämde sig genast att göra något för att stödja barnhemmet. Att spela in pengar var det naturligaste
sättet såklart och söndagen den 18.e januari arrangerades ett s k kulturcafe’ tillsammans med Tuki på IOGTs Cafe’
Fontain i Växjö.
Förutom Norrvidingespel spelade Mikael Persson, Lisa Henkov Band, Lukas & Helle m fl. Cafe’t var fullsatt hela eftermiddagen och musiken varvades med loppis, konst- och instrumentauktion, sketcher och mycket annat. Några av
Tukis medlemmar berättade om Indhus Barnhem.
Alla musiker spelade gratis och när hatten gick runt blev insamlingsresultatet fantastiska 8 000 kronor!
Ett stort tack till våra folkmusiker och särskilt till Jenny som är en inspirationskälla för oss alla – det går att göra
mycket med små medel!
/ Dan Söderberg

Hjälp oss att hitta volontärer med sjukvårdsbakgrund!
I höst åker de båda sjuksköterskorna Karin Franssohn och Paola
Zockerman som volontärer till sjukstugan under 14 dagar. De kommer
främst att fungera som coacher för sjukstugans personal men också
jobba med utbildning och utveckling av sjukstugans verksamhet. Och
så kommer de förstås att hjälpa till med mottagningen i sjukstugan.
Tuki Nepal har som målsättning att skicka volontärer med sjukvårdsbakgrund till vår sjukstuga i Jyamrung 2 gånger per år. Främst söker
vi nu till våren 2016 en barnläkare/allmänläkare och en sjuksköterska
som kan fortsätta vårt arbete med att bygga upp en kontinuerlig hälsokontroll av barnen i byn.
Arbetet är helt på ideell grund och volontären står för alla sina kostnader själv (resa, boende, mat osv) men får i gengäld några veckor
på en fantastisk plats med människor som tar emot dig med öppna
armar och ger dig tillfälle att ta del av kultur och vardagsliv långt från
turiststråken. Volontärarbetet kan med fördel kombineras med en
vandring i Himalaya.
Tuki Nepal är noga med förberedelserna inför våra volontärers vistelse i Jyamrung. Därför vill vi träffa och gå igenom
vår policy och arbetet på sjukstugan med våra volontärer och vi kräver att man skriver en grundlig rapport efter hemkomsten så att vi kan arbeta vidare med kontinuitet. Vi vill att man ska resa minst 2 svenskar tillsammans då det kan
vara tufft att vistas som ensam utlänning i byn utan att kunna språk eller känna till kulturen. Tolk medföljer alltid våra
volontärer och boendet är i s k Homestay i byn hos en familj med god kunskap om västerlänningars känsliga magar. Vi
har i dagsläget ett antal volontärer som redan varit i Jyamrung och kan berätta om sin vistelse där.
På sikt söker vi också en ögonläkare och en kvinnlig gynekolog samt en barnmorska. Detta då vi tänkt göra någon typ
av Healthcamp kring kvinnosjukdomar och ögonsjukdomar. Tid för detta är inte fastställt utan helt beroende av om vi
får någon som vill ställa upp.
Är du intresserad? Eller känner du någon du kan motivera?
Hör av dig till Helen Holmberg: heltifas@gmail.com eller telefon 076 870 44 88

Tuki Nepals sjukfond 2014

Varje år behandlas ett antal personer i Jyamrung med omnejd på sjukhus med hjälp av Tuki Nepals sjukfond, som
alla ni som är sjukfaddrar bidrar till. Inriktningen på sjukfonden är att personer med akuta skador eller sjukdomar
som bör diagnostiseras och kan behandlas med gott resultat får hjälp. Gränsdragningen är förstås mycket svår –
men Tuki Nepal och Tukee Samaj har gemensamt kommit överens om att vi inte kan betala för långvariga cancerbehandlingar, njurbyten eller sjukdomar där chansen att tillfriskna är liten och kostnaderna stora. De begränsade
resurser som finns skall istället satsas på barn och sjuka med möjlighet att bli helt friska eller i alla fall kunna leva ett
så normalt liv som möjligt.
Vi har t ex sagt nej till ett njurbyte för ett spädbarn – av flera andledningar. Först och främst är en sådan här operation vansklig och personen i fråga kommer att behöva livslång behandling. För det andra måste operationen göras i
Indien och bara det är ett stort hinder för de flesta nepaleser. Och slutligen pågår det en olaglig handel med organ
i Indien varför vi på intet vis vill bli delaktiga i att rädda ett barn på ett annat barns bekostnad. Men det var förstås
ett svårt beslut att fatta, liksom att säga nej till en cancersjuk person vars liv kanske skulle kunna förlängas genom
behandling. Men Tuki Nepals sjukfond är inte särskilt stor och därför har de båda Tuki-föreningarna beslutat om att
endast sponsra behandling av skador och sjukdomar där prognosen är så god att patienten skall bli återställd eller
kunna leva ett normalt liv.
Under 2014 var det 13 patienter som fick ta del av sjukfonden, varav
3 små barn. Santosh Dhaunya, 16 månader, fick akut åka ambulans till
Kathmandu efter att ha varit sjuk i tyfoidfeber i en vecka. Han var då
helt uttorkad och dessutom medicinförgiftad då föräldrarna av oro och
okunnighet vandrat runt på 3 olika ställen för att få medicin till sin pojke.
Vid framkomsten till sjukhuset konstaterades att han fått i sig flera olika
antibiotikum och dessutom i för stora doser.
Det här är tyvärr inget ovanligt i Nepal. Får man inte den medicin man
tror ska hjälpa eller om medicinen inte hjälper omedelbart försöker
man med ny medicin på annat ställe och det går alltid att köpa medicin
någonstans. Santosh föräldrar tog först sin pojke till sjukstugan men fick
då ingen medicin alls utan endast vätskeersättning och en uppmaning
om att komma tillbaks nästa dag om pojken inte blivit bättre. Ett vad
Santosh Dhaunya, 16 månader
vi förstår alldeles korrekt förfarande. Men det var medicin föräldrarna
trodde skulle hjälpa och då de inte fick denna gick de till ett privat apotek
i grannbyn. Och när Santosh inte var frisk nästa dag antog man att medicinen var oduglig och köpte en annan på ett annat ställe.
Det här beteendet handlar förstås om okunskap och en mycket stark
övertro på medicin och speciellt då antibiotika. Vi har mött patienter som
när de inte fått önskad medicin anklagat sjukstugans personal för att anse
att byborna är dumma efter som de inte kan läsa och skriva och därför
kan man behandla dem hur som helst.
Sjukstugans personal med Healthassistant Bal Krishna Gurung i spetsen har därför tagit ett initiativ till att utbilda byborna i hygien och
medicinkunskap. Tanken är att visa att många sjukdomar kan undvikas
eller botas med en bra hygien och att medicin inte enbart är av godo utan
kan ställa till mycket problem för såväl den enskilda patienten som på
Sahara Kumal, 15 månader
längre sikt för alla. Vi hoppas att detta projekt kommer igång under våren
och att vi kan berätta mer om det i ett senare nyhetsbrev. Inom detta område skulle svenska volontärer med
sjukvårdsutbildning kunna göra stor nytta som hjälp och stöd till sjukstugans personal som ofta ifrågasätts av patienterna. En svensk läkare eller sjuksköterska ifrågasätts inte alls på samma sätt utan har stor pondus ute på landsbygden i Nepal.
De två andra barnen som behandlats med hjälp av sjukfonden har allvarligare sjukdomar och vi får räkna med en
betydligt längre behandling som förhoppningsvis kan ge bra resultat.

Lilla Sahara Kumal har varit undernärd under de första 16 månaderna av sitt liv, förmodligen p g a annan sjukdom.
Redan vid några månaders ålder träffade Tuki Nepals Birgitta Josefsson från Tuki Nepal henne och bedömde henne
som undernärd och sa till föräldrarna att ta henne till sjukhus för vidare undersökning. Så gjordes dock aldrig och
då Sahara togs in på sjukhus i november med dubbelsidig lunginflammation och klar undernäring var hon så svag
att hon knappt klarade att hålla upp sitt huvud, än mindre vända på sig, krypa eller gå. Hon låg bara på en säng och
rosslade när Eva MachLachlan mötte henne i oktober. Nu är lunginflammationen utläkt och det har konstaterats att
Sahara dels har ett hjärtfel och förmodligen också Downs symndrom. Vi väntar på resultat från prover som skickats till
Indien. Men Sahara har gått upp flera kilo sedan i höstas och sitter nu själv.
Sugam Nepal, 5 år, får blodtransfusion var tredje månad och vi har bett om en noggrannare undersökning om vad
som ligger bakom detta.
Övriga patienter som behandlats genom Tukis sjukfond har dels haft akuta skador som benbrott, njursten som opererats eller problem som visat sig vara cancer av olika slag. För dessa cancer- patienter går vi en mellanväg och sponsrar dem med den medicin de behöver för att kunna leva så normalt som möjligt så länge som möjligt. För ytterligare
några patienter betalar sjukfonden för medicin som
antingen är mycket dyr eller svår att få tag i ute på
landsbygden. Slutligen har vi en patient med kronisk astma och diabetes som nu fått behandling och
medicin och nu kan leva ett betydligt tryggare liv.
Att ha en svår sjukdom som cancer är inte lätt någonstans i världen – men för människor ute på landsbygden i Nepal innebär det oftast ett långt lidande hemma utan tillgång till någon hjälp. Tuki Nepal har därför
ett par patienter som på egen bekostnad genomgått
operation men som nu ligger döende hemma. Sjukstugans personal gör vad de kan för dessa patienter,
t ex spolar kateter eller ger viss smärtlindring – men
mycket mer än så kan vi tyvärr inte göra.
Tack alla ni som är sjukfaddrar! Era pengar gör stor
nytta för enskilda personer i Nepal.
/Ewa Söderberg

Den här mannen har obotlig cancer och vårdas hemma av sin
hustru. Men sjukstugans personal tittar till honom och hjälper
till med sånt som behövs.

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

www.tukinepal.org

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

