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Namaste
Tack alla givare för de bidrag som kommit in under jul-och nyårshelgen! Tillsammans blev det mycket pengar att
bygga för.
Nu har återuppbyggnaden i Nepal på allvar tagit fart – regeringen har börjat dela ut de utlovade pengarna till de
familjer som förlorade sitt hus i jordbävningen, man har börjat bygga och framtids-tron återvänder sakta men
säkert. Men ännu är det lång väg tills alla har ett bra hus att bo i, fort-farande är alltför många hus tillverkade av plåt
och brädstumpar.
I Jyamrung är sjukstugans grund färdig – både för själva sjukstugan och till det hus där personalen ska bo. Nästa
steg är att genomföra del två av utbildningen – hur man bygger med earth-bricks och armerar väggarna. Nästa
vecka är planen att denna utbildning för byborna ska sättas igång.
Skolbygget ligger lite efter då det är ett mycket större bygge och man har koncentrerat sig på att tillverka
earthbricks. Men grunden är snart klar för de första av skolans byggnader.

Inbjudan / kallelse till årsmöte för Tuki Nepal Society
Söndagen den 26 mars
Klockan 15.00 – 18.00
Viktoriasalen IOGT/NTO-huset på Vattentorget i Växjö
Program:
-

Årsmötesförhandlingar.

-

Hur når vi ut till fler givare/ sponsorer? Kort workshop för kreativa idéer och förslag.

-

Rapport från Nepal. En grupp från Tuki Nepal och Holtab har precis kommit hem från Nepal
då årsmötet går av stapeln. Det blir färska berättelser och bilder.

-

Mark Holland, ingenjör från Nya Zeeland, berättar om sina erfarenheter som volontär hos Build up Nepal.

Och så blir det förstås fika och lotteri.
Alla medlemmar, faddrar, sponsorer och andra intresserade är välkomna!
Anmäl till Christina på chris2011@hotmail.se eller via sms på 0704 19 06 77, senast måndagen den 20 mars.
Handlingar till årsmötet kommer att finnas tillgängliga på http://www.tukinepal.org/om-tuki-nepal/arsmoten/ senast 1
vecka före årsmötet.
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Några ord från Andreas – på plats i Nepal
Hej allesammans!
Det är söndag morgon och veckans första arbetsdag i Nepal. Mitt namn är Andreas och
jag befann mig i Nepal när jordbävningarna slog till 2015. Jag skrev då min
universitetsuppsats med Tuki. Bara några dagar efter jordbävningen åkte jag och min
uppsatspartner, Agnes, ut till Jyamrung. Vi förde med oss förnödenheter och träffade
uppgivna människor som undrade hur de någonsin skulle lyckas bygga nya hem till sina
familjer. Mycket har hänt sedan dess.
Sedan augusti befinner jag mig återigen i Nepal och arbetar på plats med våra projekt
här. Jag jobbar med Björn Söderberg och våra nepalesiska kollegor på Build up Nepal.
Det har varit en mycket spännande tid både för mig personligen och i våra
återuppbyggnadsprojekt. Vi jobbar med fler och fler hjälporganisationer här i Nepal och
har senaste tiden startat många nya projekt med bla. Rädda Barnen. Vem hade trott att
vi tillsammans skulle kunna åstadkomma så mycket på så kort tid?!

Även i Tukis projekt går arbetet nu snabbt framåt:

•

I Jyamrung är produktionen av Earth Bricks fullt igång.
I dagarna är arbetet med att bygga en jordbävningssäker
grund för den nya sjukstugan färdigt.

•

I Majhigaun står nu total 16 hus färdiga och vi förbereder oss
inför nästa fas, där vi planerar stötta
12-13 nya fattiga familjer att bygga sina egna hus.

•

I Mulabari - ett projekt Tuki stöttar tillsammans med
organisationerna Volvoanställdas U-hjälp och AusNep –
står skolan alldeles snart klar. Barnen ser fram emot
den nya skolan och snart börjar vi bygga nya hus!

För mig personligen delas min tid huvudsakligen mellan kontoret och möten med olika hjälporganisationer. Någon
gång i månaden åker jag ut och besöker våra projekt vilket är väldigt givande. Det är ingen tvekan att det arbete vi
gör skapar nya möjligheter och förändrar många fattiga människors liv i Nepal. Att så tydligt se och känna detta gör
det lättare när man befinner sig långt borta från vänner och familj hemma i Göteborg. Det är fantastiskt kul att
arbeta med våra projekt här på plats och se den förändring vi skapar tillsammans!
Mycket vänliga hälsningar från Nepal,
Andreas Kölling
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Vinterhälsning från Indus barnhem
Varje gång jag träffar Indhu förvånas jag över hur positiv hon är, lugnet och
värmen som hon utstrålar. Prövningarna har varit så många. För flera år sedan
övergavs barnhemmet där hon arbetade av de som styrde verksamheten och
stod för pengarna. Kvar fanns bara hon själv och en skara utblottade barn som
var offer för inbördeskriget som rasade 1996-2006.
Att fly fältet hade varit det naturliga för Indhu som närmade sig normal
pensionsålder och dessutom aldrig fått chansen att lära sig läsa och skriva, än
mindre driva någon verksamhet.
Ändå stannade Indhu kvar, eftersom hon visste att utan henne skulle barnen
snart inte ha tak över huvudet eller någon som brydde sig om dem. Med små
medel, hårt arbete och stöd från framför allt Tuki Nepals Bina Shrestha, lyckades
hon ändå driva barnhemmet vidare och få dess flickor och pojkar att fortsätta sin
skolgång.

Jordbävningen 2015 höll bokstavligt på att rasera allt. Men Indhus envishet
och kärlek i kombination med Binas engagemang och hjälp, har fått
barnhemmet att återuppstå i nya lokaler.
Det är det jag besöker en lördag just före årsskiftet. Nytvättade skolkläder
ligger på tork ute i solen. Veckans lediga dag ägnas åt vardagssysslor, men
också lek och vila. I ett av rummen sitter Indhu och barnen framför en teve
och zappar runt mellan nepalesiska komedier och Bollywood action.
På tisdag är det dags för prov i skolan, förklarar Anita Sherpa som pluggar lite
extra under helgen.
Alla barnen klarar sig mycket bra i skolan, påpekar Indhu när vi går runt och
tittar på barnhemmet som numera är helt färdigt: i det propra köket förbereds
dal bhat, en splitter ny tvättmaskin finns på toaletten och i pojkarnas och
flickornas sovsalar har det bäddats friskt och mjukt.

Amrit visar den nya tvättmaskinen
som sparar mycket arbete för Indhu.

”Det enda jag saknar är en ny fotboll, eftersom den
gamla är trasig”, säger 13-åriga Amrit som fått tag på
fjärrkontrollen och vridigt över till spanska La Liga.
”Ja, och så förstås att jag får godkänt på proven i skolan.”

/Mikael Persson
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Historien om Chameli Khadka
Tuki Nepals verksamhet kan redovisas i siffror, statistik och
bokslut. Men det är människorna i Jyamrung som gör
föreningen levande och berättar om våra gemensamma
framsteg.
Tuki Nepals betydelse för Jyamrung?
Ram Sapkota drar på svaret, medveten om att frågan rymmer så
mycket. Det här är ju hans by. Platsen där han föddes och växte
upp, och som också format honom som person. Kvällarna då han
som liten pojke gick till sängs med hungrig mage. Uppväxten med
mer jobb än lek. Jordägaren som krävde att han knäböjde
underdånigt inför hans fötter, de kastlösa som diskriminerades och
varken fick besöka traktens tehus eller tempel.

-

Att göra Jyamrung till en bra och rättvis by blev både min dröm och mitt mål. Tack vare Tuki Nepal har vi
nått dit, säger Ram efter en stunds betänketid.

2005 föddes Tuki Nepal med ambitionen att göra livet lite bättre för människorna i Jyamrung. Vid starten levde den
nepalesiska bergsbyn ett liv som till stora delar kändes medeltida. Sprida hus följde en uppodlad floddal i väglöst
land. Alla transporter skedde till fots. Alltifrån sjukvård till el och toaletter saknades. Skolan var bristfällig med
omotiverade lärare och hopplöst mörka och dragiga lokaler. Trakten präglades dessutom av kastrelaterat och
socialt förtryck som slog särskilt hårt mot daliter och kvinnor.
Vid den tiden var Chameli Khadka en liten, blyg flicka. Hon föddes knappt en kilometer uppströms Rams hem. Livet
började i ett hus med jordgolv och mörka stenväggar. Redan efter någon månad rymde hennes mor och Chameli
blev kvar, ensam tillsammans med sin förståndshandikappade far.
Hur livet fortsatte för Chameli vet vi. Hur det kunde ha gått, kan vi bara gissa. Men i många nepalesiska bergsbyar
föds ofta fattiga bondflickor till en negativ spiral. Istället för skola och skolgång gäller arbete. Skötsel av familjens
djur, passning av småsyskon, tidiga morgnar på jakt efter ved, foder och bränsle. Därefter bortgift vid unga år och
flytt från föräldrahemmet för att ta hand om och sköta åldrande svärföräldrar.
När Tuki Nepal kom till Jyamrung var mönstret ungefär detsamma. Fattiga familjer satsade sina resurser på
sönerna. Pojkarna fick gå i skola, medan flickorna stannade hemma. Chameli tillhörde den sistnämnda skaran tills
vårt sponsorprogram öppnade upp andra möjligheter. Från och med 2005 fick hon liksom byns övriga fattigflickor
chansen att lära sig läsa, skriva och räkna; färdigheter som är de grundläggande verktygen för att kunna försvara
sina rättigheter.
Chameli var förstås glad. Från och med nu tillhörde även hon skaran av skoluniformsklädda flickor som varje
morgon traskade längs risfältens stigar mot lektioner ovanför floden; en byskola som för övrigt byggts om och
försetts med både vänliga lokaler och motiverade lärare och blivit känd som en av Dhadingdistriktets bästa.
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Ändå fortsatte livet att hacka en smula. Kanske som följd av
Chamelis uppväxt, bristen på stimulans och uppmuntran hemifrån.
Kanske för att hon även i fortsättningen tvingades ta en vuxens
ansvar och hjälpa sin far med att få vardagssysslorna att funka och
maten att räcka till.

Några prov missades och Chameli tvingades gå om en årskurs.
Ändå kunde hon snart inte bara skriva sitt eget namn, utan också
berätta om sig själv på stapplande engelska. Avgörande framsteg
som med tiden blev bättre och bättre och gjorde den blyga flickan
lite mindre blyg och mer stolt.

Parallellt började Tuki driva igenom alltfler projekt tillsammans med
byborna i Jyamrung. Toaletter, som dessutom var miljöriktiga,
betydde att kvinnorna slapp att hålla sig till arbetsdagens slut eller
springa till skogs när nöden tryckte på.

2009 fick Jyamrung dessutom el när Tukis samarbetspartner Holtab försåg några av de lågkastigas hus med
solceller. Två år senare ledde just Holtabs engagemang till att byn fick ett eget mikrokraftverk. Plötsligt kunde
barnen läsa läxor även under de mörkaste kvällarna, och mödrar hålla telefonkontakt med sina män som
gästarbetade i Gulfstaterna.
Genom Tuki Nepal öppnades också en sjukstuga. Nu behövde kvinnorna inte längre föda på husens jordgolv eller
vara beroende av assistans från byns självutnämnda barnmorska som vid förlossningarna använde samma kniv
som vid risskörden för att skära av navelsträngen. Och från och med nu behövde inte heller de som var sjuka att
färdas i timmar över skumpiga bergsvägar och branta stigar för att få läkarvård. Allt fanns plötsligt här, alldeles
ovanför floden, i nya, fina lokaler.
Parallellt fortsatte Chameli Khadka sin egen resa genom livet och blev
tonåring med tonåringars drömmar. En dag var hon plötsligt försvunnen från
byn. Alla blev oroliga, inte minst hennes far som levde i ensamhet.
Att spåren så småningom ledde till Pokhara, minskade knappast oron. Efter
flera veckors frånvaro sågs hon i staden i sällskap av en ung man med rötter
från Jyamrung. Var avsikterna ärliga? Eller riskerade Chameli att bli ett av
många offer för traficking?
När de båda så småningom återvände till hembyn, klarnade historien.
Chameli och hennes pojkvän saknade såväl egna ekonomiska muskler som
omgivningens gillande till att forma en egen familj. Men så blev det ändå. Till
en början slog de sig ner i ett övergivet och eländigt stenskjul nära byskolan.
Snart födde också Chameli en liten dotter.
Historien skulle kunna ha fortsatt spikrakt uppåt för Jyamrung och Chameli.
2015 var byn förhållandevis välmående. Men samma år drabbades Nepal av
en svår jordbävning. Naturkatastrofen krävde tusentals dödsoffer och
förvandlade mängder av hus till grus och bråte.
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Jyamrung tillhörde byarna som jämnades med marken. Nästan all bebyggelse förstördes inklusive skolan och
sjukstugan. Att misströsta hade varit lätt. Men en av de största landvinningar, som Ram Sapkota och Tuki Nepal
skapat i Jyamrung, var känslan av ansvar, stolthet och engagemang, trots att byn låg i ett land präglat av
korruption, passivitet och biståndsberoende. Många svenska nepalvänner knöt också näven lite extra och
engagerade sig i återuppbyggnaden genom generösa bidrag eller arbete i fält.
2017 är Jyamrung på väg tillbaka mot ljuset. Arbetet med att bygga en ny skola och en ny sjukstuga har påbörjats.
Chamelis make tillhör de som fått extra arbete genom att hjälpa till med återuppbyggnaden. Och Chameli själv är
numera stolt tvåbarnsmor. På senhösten 2016 föddes hennes andra dotter.

Livet är tufft och levnadsförhållandena knappa, men Chameli vet att båda hennes döttrar kommer att få gå i skola,
båda kommer åtminstone att få en ärlig chans att påverka sin egen framtid och dessutom växa upp i en by som
strävar framåt för allas bästa.
/Mikael Persson

Tandläkare i Jyamrung
För fjärde året i rad genomfördes i slutet på januari ytterligare ett tandläkarbesök i Jyamrung och grannbyn
Saukora. Under ledning av den nepalesiska tandläkaren Bebina Shrestha undersöktes alla barn på två skolor.
Deltog gjorde också Srijana Tamang som Tuki Nepal sponsrar med utbildning till tandhygienist samt sjukstugans
personal. I Jyamrungskolan är man nu inne på fjärde året med tandläkare och enligt Bebina är det stor skillnad på
barnens tänder i Jyamrung och i grannskolan Saukora som endast haft besök av tandläkare två gånger. ”Det är
framför allt tandbostningsprogrammet som gör nytta,” säger Bebina, som hoppas få fortsätta med detta projekt i
flera år till.
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Den här gången undervisade tandläkarna, förutom i hur man borstar sina tänder
också om hur man ska äta för att undvika karies. ”Karies har ökat katastrofalt de
senaste åren sedan sötsaker och läsk hittat ut till avlägsna byar på landsbygden,”
säger Bebina.
Målsättningen med projektet är att
sjukstugans personal ska driva
tandborstningsprojektet men de ska också
kunna ta hand om enklare tandproblem i
och med att Srijana Tamang börjar arbeta i
sjukstugan till hösten då hon är färdig med
sin utbildning. Och att tandläkarna ska
komma ut till området endast en gång per
år istället för som nu 2 gånger om året för
att undersöka skolbarnen och ta hand om
allvarligare tandproblem.

Tuki Nepal behöver fler givare och sponsorer!
Hjälp ett barn att få gå i skolan

100:-/ månad eller 1200:-/ år

Hjälp till att hålla igång sjukstugan

100:-/ månad eller 1200:-/år

Hjälp till att bygga upp hus

100:-/ månad eller 1200:-/år

Medlem i Tuki Nepal

200:-/ person eller 300:-/ familj/år

Som företags eller organisationssponsor till sjukstugan eller återuppbyggnaden
bestämmer man själv summa.

BG: 900-5042
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