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Namaste och välkomna till ett nytt år med Tuki Nepal!
2021 års första nyhetsbrev innehåller en kallelse till årsmöte, rapport och bilder från julinsamlingen, aktuell
information om sjukstugan som föreningen driver i byn Jyamrung, information kring Tuki Nepals sjukfond samt en
positiv bild från Indus barnhem, där nu första barnet börjar på college. Och så information kring de insamlingar vi
driver just nu.
Men först allmänt om situationen i Nepal. Covid-19 sprids nu allmänt i Nepal. Men det verkar som om de flesta får
ganska milda sjukdomssymptom och snabbt tillfrisknar igen. Endast ungefär 2 000 personer har avlidit av viruset i
dagsläget. Det är förhållandevis lite på en befolkning över 30 miljoner. Men det är inte en säker siffra då kontrollen
av såväl människor, varför de blir sjuka eller vad de dör av, inte är något myndigheterna har så stor koll på. Men
rädslan för Covid-19, som var mycket stor under de två lock-down som genomförts i landet, har nu övergått till
motsatsen och de flesta ser Covid-19 som en vanlig influensa som snabbt går över.
Det politiska läget i Nepal späder på denna inställning då flera av de politiska partierna håller massdemonstrationer
i städerna för att protestera mot att premiärministern har upplöst parlamentet och utlyst nyval – trots att detta inte är
förenligt med landets konstitution. Men tiotusentals människor i stora demonstrationer, där många skjutsats in från
landsbygden med löfte om gratis mat, är nog inte ett effektivt sätt att bekämpa Covid-19. Så det återstår bara att se
hur smittan sprids och om nepaleserna verkligen har en gen som innebär att de motstår viruset bättre än många
andra. Detta är en vanlig föreställning i Nepal just nu.

VÄLKOMMEN TILL DIGITALT ÅRSMÖTE FÖR TUKI NEPAL!
Tid: tisdagen den 30 mars kl. 18.00
Plats: den digitala plattformen Teams
Även i år genomförs alltså årsmötet digitalt p g a de restriktioner vi har med anledning av pandemin. Men det
fungerade ju fint vid förra tillfället och vi hoppas kunna genomföra årsmötet minst lika bra nu när vi har mer
erfarenhet.
Du som vill delta måste anmäla dig till info@tukinepal.org före den 25 mars – så får du en länk och en
beskrivning på hur du kopplar upp dig till årsmötet. Alla dokument till årsmötet kommer att finnas på
www.tukinepal.org f o m den 25 mars. Även vid detta årsmöte hoppas vi kunna intervjua någon av våra
samarbetspartners i Nepal. Och eventuellt visa en kortare film.
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JULINSAMLINGEN FÖR SKYDDSUTRUSTNING MOT COVID-19 AVSLUTAD OCH GREJERNA PÅ PLATS
Först ett stort tack till alla er som bidrog till att insamlingen blev så lyckad! Pengarna som ska användas till
att köpa in skyddsutrustning skickades över vid årsskiftet och nu är allt på plats i 9 sjukstugor i Nepal. Såväl den
privata sjukstuga Tuki Nepal driver i byn Jyamrung, som 8 omkringliggande statliga sjukstugor har fått ta del av
utrustningen och har nu såväl visir, munskydd, handskar och handsprit liksom heltäckande skyddsutrustning att
använda vid behov.
Här ses den av Tuki Nepal anställde healthassistant Prashant Dhaunya i full mundering.
Han säger att det känns bra att även hans kollegor i sjukstugorna i grannskapet har fått
denna utrustning och menar att det är stor skillnad på hur sjukstugorna är utrustade. Den
han basar för har både modernare lokaler och mer medicinsk utrustning och ett större
utbud av medicin.
Det har varit en del fall av Covid-19 i byn och i grannskapet men ingen har fått allvarligare
symptom eller avlidit. Det innebär att byborna slappnat av i sin hållning till smittan – på gott
och ont menar Prashant. Livet går vidare mer som vanligt men risken att smittspridningen
ska öka finns då människorna börjat umgås i större grupper då firat de många högtider som
äger rum den här tiden på året.
Men Prashant tillägger att vissa saker har satt sig – folk tvättar numera händerna både oftare och mer noggrant än
före pandemin. Och det tror Prashant har stor betydelse för att hindra smittspridningen av såväl Covid- 19 som
andra sjukdomar.

Här delas skyddsutrustningen ut i Jyamrungs sjukstuga och
i den statliga sjukstugan i Tarabezi några timmars vandring
från Jyamrung.
Det är medlemmar från vår systerförening Tukee Nepal
Samaj som vandrade runt till 5 av sjukstugorna medan
utrustningen till de 4 som ligger längst bort lämnades för
avhämtning på distriktshuvudkontoret.
Så här såg det ut på distriktshuvudkontoret när man
lämnade utrustningen till de 4 sjukstugorna man inte hann
besöka.
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ARBETET PÅ SJUKSTUGAN I JYAMRUNG fungerar fint men det har skett
förändringar i personalstyrkan. Man har äntligen hittat en erfaren barnmorska som
började arbeta på sjukstugan i början av februari. Under mer än ett år har
sjukstugan varit utan barnmorska eftersom man inte hittat den erfarna barnmorska
man behöver. Men nu finns Alina Rai på plats och arbetet med att åter utveckla
kontrollerna av gravida kvinnor och att göra bedömningar om hur deras graviditeter
fortgår, är i full gång.
Under de senaste åren har det blivit allt vanligare att Nepals kvinnor föder på
sjukhus, men under pandemin har många kvinnor återgått till att föda hemma av
rädsla för att bli smittade av Covid-19. Detta har lett till att spädbarnsdödligheten
ökat med nästan 40 % under 2020 och även mödradödligheten har ökat.
Förhoppningen är att kvinnorna i Jyamrung som ska föda barn, nu åter ska välja att
föda i sjukstugan istället för hemma.
Tyvärr slutade Ranjana Burlakoti, CMA (undersköterska) som arbetat i sjukstugan i
mer än två år, ungefär samtidigt som barnmorskan Alina började. Det betyder att det
fortfarande bara finns två medicinskt utbildade personer i sjukstugan tillsammans
med en vaktmästaren Hari, som är allt i allo.

På bilden till vänster avtackas Ranjana av några av Tukee
Nepal Samajs medlemmar och healthassistant Prashant
Dhaunya.
Ranjana har gjort ett fantastiskt bra jobb under de dryga två
år hon arbetat på sjukstugan och är den första i personalen
som sagt upp sig i god tid enligt det avtal Tukee Nepal
Samaj har med de anställda. Alla andra har sagt upp sig i
stort sett dagen innan man slutat, vilket har lett till stora
svårigheter på sjukstugan som vid några tillfällen endast haft
en medicinskt utbildat personal anställd.
Ranjana slutar därför att hon är gravid och skall flytta hem till
sin man och familj i Kathmandu för att föda och ta hand om
sin baby. Att arbeta långt borta från sin familj under långa
perioder, som hon gjort, är inget ovanligt i Nepal.
I förra veckan genomförde sjukstugans personal en kampanj
i Jyamrung-skolan. Det var en statligt initierad kampanj
gällande hälsa och hygien. I kampanjen fanns en speciellt
riktad information till flickor i åldern 11 – 19 år om vikten av
att få i sig tillräckligt med järn när man menstruerar. Man
delade också ut järntabletter till flickorna. Prashant berättar
att de kommer att genomföra samma kampanj i ytterligare
några skolor och att man då kommer att lägga till en del om
första hjälpen.
Att Tuki Nepals privata sjukstuga nu deltar i de statliga hälsokampanjerna tycker vi är jättebra. Sedan kylskåpet
kommit på plats i sjukstugan för ett par år sedan, är man också involverad i vaccinationskampanjer. Man kommer
nu åter att följa det nationella programmet med att kolla upp gravida kvinnor 4 gånger under graviditeten och göra
hembesök vid två tillfällen efter förlossningen.
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Sjukstugan har också anammat samma system som
de statliga sjukstugorna har, att kvinnor som
genomför de 4 obligatoriska kontrollerna under en
graviditet samt föder på sjukhus eller i sjukstugan, får
en liten summa pengar samt två omgångar
babykläder och 2 amnings-klänningar.
Detta som en morot för att besöka en utbildad
barnmorska under graviditeten samt att föda i en
hygienisk bra miljö med utbildad och erfaren
personal.

Tuki Nepals ambition är att inom ett par år lämna över driften av sjukstugan till distriktsregeringen. Det är inte
hållbart att en svensk organisation under lång tid driver en sjukstuga i Nepal. Tuki Nepal har i år drivit sjukstugan i
tio år och vi vet inte hur länge vi kommer att kunna fortsätta. Sjukstugan i Jyamrung är helt beroende av våra
svenska sponsorer och privatpersoner och vi kan inte räkna med att de företag och faddrar som nu i tio år har
bidragit till att sjukstugan har kunnat hållas öppen med god service, ska fortsätta bidra ytterligare 10 år.
Om vår svenska organisation inte längre hittar sponsorer kan sjukstugan med kort varsel behöva läggas ner och
många människor bli utan sjuk- och hälsovård. Tuki Nepals målsättning har från början varit att på sikt lämna över
sjukstugan till nepaleserna själva. Och vi är övertygade om att en relativt nybyggd och fullt utrustad sjukstuga är
intressant för distriktsregeringen att ta över. Covid-19 pandemin har tyvärr stoppat upp förhandlingarna om
övertagandet – men vi hoppas att de snart ska komma igång igen.
Att sjukstugan nu följer de statliga kampanjerna är ett steg i riktning mot att den ska drivas av nepaleserna själva.
Tuki Nepal kommer naturligtvis inte att lämna sjukstugan helt – vi hoppas kunna genomföra fler healthcamps, och
hjälpa till med utvecklingen av verksamheten även efter ett överlämnade. Något det finns ett stort intresse för att
bredda till näraliggande sjukstugor.
Vi kan se att intresset är stort bl. a genom att sjukstugans personal har blivit lovad att kostnadsfritt vaccineras mot
Covid-19 samtidigt som personalen vid de statliga sjukstugorna, något som är på gång efter att Indien skänkt 1
miljon vaccindoser till Nepal. Vaccineringar har redan påbörjats för personal inom sjukvården.
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Tuki Nepals sjukfond 2020
Sedan mer än 10 år tillbaks har Tuki Nepal en sjukfond som används för att ge hjälp till personer som skadat sig
eller blivit sjuka och inte har råd att betala läkare och behandling själva. Pengarna till sjukfonden kommer från alla
er som är sjukfaddrar. Reglerna för vilka som kan få hjälp är ganska hårda då det finns så många människor i
Nepal som skulle behöva hjälp med läkarbesök och behandling.
Tuki Nepals sjukfond skall användas för behandling och medicinkostnader för bybor som råkat ut för en olycka eller
blivit så sjuk att sjukhusvård behövs och som saknar egna medel att betala för detta.
-

Sjukfonden skall användas när ingen annan lösning hittas för att betala kostnaderna;
Den ska främst användas för barn och yngre personer och där chansen att bli återställd eller kunna leva
ett normalt liv är stor;
Sjukfonden skall endast användas för personer som inte själva har möjlighet att betala för sin medicin
eller behandling och som skulle bli utan medicin och behandling om inte sjukfonden används;
Sjukfonden skall inte användas till kroniska sjukdomar eller för behandling av ett långvarigt
sjukdomstillstånd (t ex cancer eller njurtransplantationer);
Vissa undantag kan göras för barn med behov av en längre behandling och där prognosen för förbättring
är god.

Ja det låter lite hårt – men det handlar såklart om att Tuki Nepal inte har pengar till långa och dyrbara behandlingar
och vi måste hålla i minnet att i Nepal finns det inget sjukförsäkringssystem utan man måste betala den summa
behandlingen kostar – och oftast redan innan behandlingen påbörjas.
Tuki Nepal kräver också en återkoppling av de patienter som behandlats under året för att nya pengar ska finnas
för det nya året.
Under 2020 behandlades totalt 8 personer med hjälp av
Tuki Nepals sjukfond. Flera handlar om benbrott av såväl
handleder som ben och dessa patienter har förstås
tillfrisknat.
Den yngste var en liten pojke från grannbyn som brutit
armen. Några av de som fått hjälp har endast behövt ett
läkarbesök samt medicin.

En patient sticker ut och vi har bett om mer information om
henne. Det handlar om en 22-årig gift kvinna som fått het olja
slängt över sig av maken. Vi vet att sådant här händer i Nepal
men har inte hört att det hänt i Jyamrung med omnejd under
de mer än 15 år vi arbetat där. Vi har bett om att få veta hur
illa skadad hon är och hur behandlingen gått. Kanske behöver
hon mer hjälp för sina skador.
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INSAMLINGAR PÅ GÅNG
På Tuki Nepals webbsida www.tukinepal.org finns en insamlingssida där man kan se de insamlingar vi har på
gång. Där kan du också läsa mer om insamlingen och följa hur det går. Du kan själv starta en insamling till ett
projekt du vill samla pengar till, tex vid en födelsedag.
Efterhand som insamlingarna nått sitt mål eller avslutats av andra orsaker flyttas de ner under rubriken avslutade
insamlingar och blir svartvit färgade istället för i färg. På så sätt kan man följa alla insamlingar Tuki Nepal
genomfört.
Just nu är det 5 insamlingar på gång varav 3 stycken handlar om återuppbyggnaden efter jordbävningen.
Hus till de fattigaste - Leave no one behind!
Denna insamling har nyligen startats för att försöka
hinna bygga så många hus som möjligt till de allra
fattigaste innan bidragen från Nepals regering tar slut.
Regeringen kommer att avsluta återuppbyggnaden i
slutet av 2021 även om alla hus inte är uppbyggda. Det
är förstås de allra fattigaste som ännu inte har ett hus
och som levt nästan 6 år i temporära skjul av plåt och
gamla träbitar. Det återstår ungefär 100 000 hus att
bygga innan allt är återuppbyggt.

Bygg upp byarna Chandane och Satbote!
Dessa två byar, befolkade av fattiga daliter, har vi jobbat
med sedan slutet av 2019 och nu är 22 hus färdiga och
inflyttade men ytterligare 18 hus finns kvar att bygga.
Ett hus kostar 20 000 kronor. Byborna bygger själva och
bidrar med det material de har tillgång till i närområdet och
under 2021 får de fortfarande ett bidrag från regeringen.

Pathfinder och Tuki samlar in till en ny skola!
Den här insamlingen är nästan i mål och skolan kommer att
börja byggas när som helst. Skolan ligger i byn Rampur i
Dangdistriktet. Rampur är en fattig dalitby och skolan byggs
med 3 – 4 klassrum för de 65 elever som studerar där.
Skolan skulle ha varit igång men p g a två lock-down under
2020 har tillstånden inte kunnat bli klara då myndigheterna
varit nedstängda. Men nu kommer bygget att sätta fart och
skolan beräknas vara färdig till sommaren.
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Hjälp till att stärka sjukstugan i Jyamrung! Även denna
insamling är snart i mål. Pengarna går till att utveckla
verksamheten vid sjukstugan i Jyamrung. Det handlar bl. a om
förebyggande hälsoverksamhet utanför sjukstugans väggar
samt utbildning av personalen. Sjukstugan i Jyamrung har
betydligt mer service än de statliga sjukstugorna runtomkring,
och därför går många människor långt för att besöka Tuki
Nepals sjukstuga. Men personalen vill göra den ännu bättre!
Låt oss hjälpa dem med det!

Extraundervisning och mat till skolbarn! Tuki Nepal
har under ett par år finansierat extraundervisning för
barn som inte klarar av skolarbetet. Projektet innebär
att 35 barn i klasserna 1 – 10 får en timmes extra
lärarhandledd undervisning om dagen. Då denna
timme förlagts efter ordinarie skoltid har de också
serverats lunch för att orka med arbetet. Detta projekt
har inneburit att de allra flesta av de två skolornas
elever nu har blivit godkända. Efter 1 år med
oregelbunden skolgång p g a sammanlagt 4
månaders lock-down är behovet av extraundervisning
ännu större än förut.
Bidra gärna till någon av insamlingarna eller starta en egen och sprid bland dina vänner. Målsättningen behöver
inte vara så hög – även små pengar gör stor skillnad i Nepal!
Insamlingarna genomförs alltså under en begränsad tid och tanken är att ständigt har några insamlingar på gång –
men det är också viktigt att avsluta dem och berätta hur pengarna använts. Och det är någonting vi i Tuki Nepal bl.
a gör genom våra nyhetsbrev, på vår webbsida
http://www.tukinepal.org och på Facebook: Tuki Nepal Society.
Tuki Nepals kontinuerliga och långsiktiga arbete finansieras av våra faddrar och sponsorer som är basen för vårt
arbete. Utan er hade vi inte kunnat sponsra 250 barn med skolgång, driva sjukstugan i Jyamrung eller hjälpa fattiga
människor att få hjälp vid olycka eller akut sjukdom! Tillsammans klarar vi av att göra stor skillnad!
Hjälp oss gärna att hitta fler faddrar eller sponsorer till utbildning eller sjuk- och hälsovård!

Stöd vår verksamhet på: Swish: 123 900 5042 eller BG: 900-5042

www.facebook.com/tukinepal

info@tukinepal.org

http://www.tukinepal.org/

Tel: 0708-48 69 95
Sida 7

Nyhetsbrev från Tuki Nepal Society
Februari 2021

Amrit Kandel från Indhus barnhem börjar college
Barnen börjar växa upp i det lilla familjebarnhem Tuki Nepal sponsrar sedan 7 år tillbaks. Vi har åtagit oss att
försöka hjälpa Didi Indhu att se till att alla hennes nuvarande 6 barn blir vuxna med en bra utbildning i bagaget.
Från början fanns det fler barn på det lilla barnhemmet men 4 stycken av dem har Indhu lyckats sammanföra med
sina föräldrar eller släktingar, som nu har ansvar för dem.
Kvar på barnhemmet finns 6 barn i åldrarna 10 – 18 år, varav flera är föräldralösa eller inte har någon möjlighet att
återförenas med sina biologiska familjer. Barnen börjar bli stora och Indhu börjar bli gammal. Hon är nu 68 år
gammal och inte helt frisk, även om hon mått bra de senaste 2 åren.
Hela barnhemmet flyttade under 2020
till ett nybyggt hus på Indhus sons
tomt. Ingen från Tuki Nepal har besökt
Nepal under 2020 varför vi ännu inte
har några bilder från nya huset,
förutom denna som vi fått via mobil
och som visar hur Indhu serverar mat.
Det ser ut att vara en bra plats.
Vi ser på bilden att det flesta barnen
nu är tonåringar, förutom lilla Pramilla
som just fyllde 10 år.

Amrit Kandel har precis avslutat sin high school utbildning (Plus 2) med mycket fina
betyg. Den 21 februari påbörjar han sin college-utbildning med inriktning på itingenjör. Det är en 4-årig utbildning och han sponsras av ett antal privatpersoner
från företaget Jansen & Cilag. De har varit i Nepal och besökt Indhus barnhem och
har nu tagit på sig att finansiera Amrits utbildning. Men från Tuki Nepals sida har vi
varit noga med att se till att Amrit själv får stå för en del kostnader i samband med
utbildningen. Han sponsras med själva skolavgifterna samt en ny laptop som
behövs i undervisningen.
Övrigt skolmaterial, som böcker, skrivmaterial, skolkläder, lunch och bussbiljetter
ska Amrit själv stå för och han kommer därför att försöka få ett jobb vid sidan om
studierna för att klara av detta. Tuki Nepal har som policy att kräva någon form av
motprestation vid sponsring av högre utbildning, för att studenten själv ska känna att
han/ hon bidrar till sin utbildning som då blir mer värd.
Här ses Amrit med den splitternya laptopen, som vi ännu inte har finansiell täckning för men hoppas kunna lösa.
Vill du hjälpa till så swisha till 123 900 5042 eller sätt in ett bidrag på BG 900-5042 och skriv Amrits laptop på
inbetalningen.
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