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NAMASTE och stort TACK!
Tack alla ni som bidragit till att 6 familjer i byn Majhigaun får nya jordbävningsresistenta hus innan nästa monsun
kommer i maj – juni.
Vår målsättning inför julen var att samla in pengar till 4 familjer men pengarna vi fick ihop räcker alltså till ytterligare
två familjer. Dessutom räcker pengarna till att ge några av dessa familjers barn den sjukvård de behöver för att
kunna leva ett bättre liv.
Tack alla! Ni är en del av att 6 familjer får en bättre tillvaro framöver!
I det här nyhetsbrevet berättar vi mer om dessa familjer, det finns en rapport från den healthcamp som Tuki Nepal
genomförde i november förra året och vi får en bakgrund till den nya insamling Tuki Nepal nu påbörjar för att kunna
följa upp den jordbrukskurs med ekologisk inriktning som bönderna i Jyamrung fick för några år sedan.
Men allra först:

VÄLKOMMEN TILL TUKI NEPALS ÅRSMÖTE
LÖRDAGEN DEN 23 MARS, kl. 15 – 18
Lokal Utsikten i IOGT/NTO huset på Vattentorget i Växjö
Program:
-

Årsmötesförhandlingar med årsrapport för 2018
Bildvisning och rapport från Healthcamp 2018
Fika
Bildvisning från återuppbyggnaden i Majhigaun
Framtidsplaner för Tuki Nepal

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 20 februari
Skickas till info@tukinepal.org eller Tuki Nepal Society,
Allatorp Åkerbacken, 255 95 TÄVELSÅS.
Anmäl om du kommer till: Metta Kamp
sms på 070 339 17 25 eller via mail metta.kamp@gmail.com

VÄLKOMMEN TILL TUKI NEPAL MÖTE I MALMÖ!
Efter vårt lyckade möte i Göteborg inbjuder Tuki Nepal nu alla faddrar, sponsorer och andra intresserade
Till en träff i MALMÖ.
TORSDAGEN DEN 7 MARS, kl 18 – 21
Plats: Kvarterslokalen på Köpenhamnsvägen 42 c, ingång från gaveln mot gågatan.
Anmäl till Viveca Krook, via sms 073 085 26 25 eller mail vivecakrook@gmail.com
På programmet: Bildvisning, information om Tuki Nepals verksamhet och fika med ”nepali tea”.
VÄLKOMNA!
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ETT HUS FÖRE MONSUNEN!!
Lille Anush Majhi är ett av de barn som kommer att ha ett ordentligt
tak över huvudet när monsunen kommer i år.
Vi träffade Anush och hans mamma när vi besökte byn Majhigaun i
december förra året. Anush är nu 20 månader gammal men väger
fortfarande bara 5 kilo.
De svenska barnmorskorna Guje och Anette undersökte Anush och
konstaterade att han var gravt undernärd och kunde varken sitta själv
eller krypa - men han svarade ändå bra på mental stimulering och
lekte glatt med den lilla anka han fick av oss.
Anush var ett av de 5 barn vi skickade till läkare i Kathmandu efter
vårt besök och vi har nu fått klart för oss att Anush har ett ”hål i
hjärtat” eller på medicinsk språk ventrikelseptumdefekt.
När han fyllt två år vill läkaren operera hans hjärta och prognosen för
Anush är god.
Anush familj förlorade 3 barn och farmor vid jordbävningen i april
2015 men Anush har en storasyster som överlevde jordbävningen.

Lille Anush Majhi fick extra kosttillskott direkt vid vårt besök i december och kommer att fortsätta att få det tills han
kommit ikapp sin vikt. Men redan efter en månads extra mat fick vi bilder som visade att han nu kan sitta själv och
att håret börjar växa ordentligt. Barnmorskan Guje fick bra kontakt med såväl Anush som hans mamma.
Företaget Holtabs personal har samlat in pengar till Anush och hans familj som snart kommer att ha ett riktigt hus
att bo i och Anush kommer att få all den hjälp han kan få. TACK HOLTAB!
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Ytterligare 4 barn skickades iväg på läkarundersökning i Kathmandu
under januari månad. De fick stanna i staden ett par dagar för att bli
undersökta av läkare och genomgå olika tester och röntgen.
Tillsammans med några föräldrar bodde barnen på hotell ett par
nätter och alltihop blev till ett äventyr för dessa barn som aldrig varit
utanför Majhigaun.
Den 16-åriga Ishwor Majhi fick genomgå en magnetröntgen av sina
ben och har ordinerats långvarig fysioterapi för att kunna få bättre
styrsel på sina ben och fötter. Fysioterapi kommer han att få vid det
lokala sjukhuset nära Majhigaun och vår förhoppning är att han ska
kunna gå bättre inom en snar framtid.
Ishwors syster Smiti var också ett av barnen som undersöktes och
hennes grava skelning innebär inte att hon ser sämre än normalt.
Hon fick även göra lite andra undersökningar men resultatet blev
positivt – Smiti behöver inte någon mer sjukvård.
Det behöver däremot den 17-åriga Sita som lider av allvarlig epilepsi.
Hon har genomgått en screening av huvudet och fått medicin mot sin
epilepsi – en medicin hon kommer att få ta livet ut. Tyvärr har Sitas
hjärna skadats av alla de anfall hon haft under sin uppväxttid – men
med hjälp av medicinen kommer de i alla fall inte att förvärras och
hon kommer förhoppningsvis att slippa fler stora epilepsianfall.
Såväl Ishwor och Smitis familj som Sitas kommer att få hjälp med att bygga ett nytt jordbävningsresistent hus av
earth-bricks, liksom 12-årige Ashoks familj. Ashok skadades svårt vid jordbävningen då han hamnade under
familjens stenhus men har fått bra läkarvård och följs regelbundet upp. Hans familj som fått skuldsätta sig svårt för
att betala alla sjukhusräkningar och får nu hjälp med ett hus att bo i istället för det lilla skjulet de haft i snart 4 år.
Ytterligare en familj, bestående av 3 syskon har redan fått hjälp med att bygga ett hus. Syskonen Paudel förlorade
först sin mamma i cancer före jordbävningen, därefter förstördes deras hus i jordbävningen och i januari 2018 avled
även pappan i cancer. Barnen som är 15, 13 och 11 år har nu med hjälp av svenska sponsorer fått ett hus, hjälp
med mat, läkarvård och kläder. Och äldsta flickan Saraswhoti kommer snart att påbörja en sömmerskeutbildning
för att kunna börja försörja den lilla familjen. Två veckor efter vårt besök i december flyttade de in i huset.
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Ny insamling under 2019

Hjälp Jyamrung bort från gifter som dödar
Skillnaden mellan liv och död kan vara så liten som
utbildning. Just nu översvämmas Nepal av
genmodifierade grödor och farliga jordbruksgifter.
I dess spår följer missbildade barn, utblottade familjer
och kraschade ekosystem.
Problemet är stort och faran uppenbar. Sedan några år
tillbaka ligger Nepals landsbygd under attack från
skrupellösa företag som säljer genmodifierade grödor.
Landets bönder luras genom fagra löften och aggressiv
marknadsföring: Köp våra produkter och du och din
familj får både bättre skörd och ekonomi!
Vilken fattig bonde skulle kunna motstå något sådant? Särskilt som livet ständigt ligger på marginalen och
klimatförändringarna börjat göra sig allt mer påminda.
Mirakelkuren som erbjuds är en flerstegsraket som börjar med genmodifierat ris och fortsätter mot avgrundens
brant i sällskap av konstgjorda gödningsmedel och kemiska bekämpningsmedel. Dyrt är det också.
Till en början tycks paketen som erbjuds vara en vinstlott för en fattig bonde. Under första året ger mirakelgrödorna
ungefär 75 procent högre avkastning jämfört med ett normalt år. Tyvärr innebär detta att modellen sprider sig lätt.
Grannar tar efter, tullar på sina små besparingar och ger sig in i karusellen, ovetande om fortsättningen.
Redan följande år störtdyker skörden och motsvarar endast 25 procent av ett normalt år. En katastrof för bonden.
Men bra för försäljaren som även har lösningen på lager.
Företaget som försett bonden med genmodifierade grödor, tillhandahåller även konstgjorda gödningsmedel och
gifter som påstås vända utvecklingen. Det är också här som affärsmodellen börjar bli riktigt lönsam. För nu är priset
högt och ekonomiskt kännbart för bonden.
Många familjer blir skuldsatta. Kraschad skörd och
kraschade ekonomier leder ibland till självmord. Folk
skadas eller blir sjuka av gifterna. I områden där gifterna
används föds även oförklarligt många barn med
missbildningar. Dessutom försvinner inhemska grödor
och ekosystem kollapsar.
Distriktet där Jyamrung ligger tillhör de hårdast
drabbade i Nepal.
2012 arrangerade Tuki Nepal en workshop om ett
hållbart jordbruk. Under fem dagar berättade den
nepalesiska biologen och risbonden Hem Subedi för
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byns män och kvinnor om följderna av genmodifierade grödor,
kemikalier och gifter, men visade också hur deras jordbruk kan
bli både effektivt och hållbart.
Nu 2019 planerar Tuki Nepal och Hem Subedi en ny sådan
femdagarskurs för Jyamrungs bönder.
Så här drabbas människor, djur och natur när jordbrukarna
luras ställa om sina odlingar:
 Vuxna och barn drabbas av sjukdomar eller till och med dör
av gifter och kemikalier som ingår i själva paketet.
 Kraftigt ökat antal födda spädbarn med oförklarliga
missbildningar antas också ha samband med gifter och
kemikalier inom jordbruket.
 Inhemska grödor, som är naturligt anpassade till jordmån och klimat, överges och försvinner till förmån för
mirakelgrödor som inte fungerar.
 Bördiga jordar urlakas.
 Lokala ekosystem kraschar, vilket leder till ytterligare ohälsa och sämre möjligheter att överleva på jordbruk.
 Gifterna dödar även insekter som är livsnödvändiga för jordbruk och odling, till exempel pollinerare.
 Gifterna slår ut fåglar som i sin tur innebär att möss och råttor ökar.
 Dödar endemiska och utrotningshotade djurarter.
Syftet med Hem Subedis och Tukis Nepals utbildningsinsats:
 Kunskap om hur man bedriver ett framgångsrikt och hållbart, men samtidigt effektivt jordbruk.
 Kunskap om hur man kan använda lokala örter och växter för att framställa insektsmedel som inte
dödar, utan bara stöter bort oönskade besökare på ungefär samma sätt som myggmedel.
 Vikten av ekosystem i balans, till exempel bin och andra pollinerare som är avgörande för mycket av det som
växer och skördas i Jyamrung.
 Vikten av att plantera rätt sorts träd och växter för att förebygga jordskred, få tryggad vattenförsörjning med
mera.
 Förhoppningar finns också om att introducera
användandet av biokol.
För att workshopen ska bli av, måste vi gemensamt få ihop
tillräckligt med pengar för att täcka kurskostnaderna på cirka
25 000 kronor. När detta skrivs har insamlingen nästan nått
upp till halva denna summa!
Hjälp oss och du bidrar till ett jordbruk utan gifter som
dödar och skadar människor och natur.

BG: 900-5042 SWISH: 123 900 5042
Läs mer på www.tukinepal.org/fundraiser/ekokurs-2019
Mer info om klimatförändringarna i Nepal finns på http://lib.icimod.org/record/33719
//Mikael Persson

www.facebook.com/tukinepal

info@tukinepal.org

http://www.tukinepal.org/

Tel: 0708-48 69 95
Sida 5

Nyhetsbrev från Tuki Nepal Society
Januari 2019

HEALTHCAMP 2018 – en kort rapport
I november 2018 genomförde Tuki Nepal sin fjärde healthcamp med svensk medicinsk personal som arbetade helt
volontärt och själva stod för resan och sina egna kostnader. Den här gången var det Jyamrungs kvinnor som stod i
centrum för campen och det var kvinnohälsa som var fokus.
Tre läkare, varav två gynekologer, tre barnmorskor, en BVC-sjuksköterska och en fysioterapeut deltog från Sverige
och tillsammans med den nepalesiska personalen, bestående av en läkare, en sjuksköterska, två healthassistant,
en barnmorska och två undersköterskor, arbetade man under en vecka med såväl utbildning som undersökningar
och behandlingar.
Syftet med healthcampen var att

Bilda oss en uppfattning om hur hälsosituationen för byns kvinnor ser ut för att långsiktigt kunna
förebygga problem med hälsan;

Involvera sjukstugans personal på ett sådant sätt att de i framtiden kan jobba aktivt med kvinnorelaterade
sjukdomar och i möjligaste mån förebygga dessa;

Höja kunskapsnivån i byn kring kvinnosjukdomar och hur man förebygger dessa.
Målet var att sjukstugans personal ska få sådan kunskap kring kvinnors hälsa att de i framtiden kan arbeta på ett
aktivt förebyggande sätt för att förbättra kvinnohälsan i byn samt att
kvinnorna i byn lär sig hur de kan förebygga dålig hälsa.
Förutom gynekologiska besvär arbetade teamet med såväl smärtpatienter
som patienter med andningsbesvär (KOL och astma).
Stort fokus lades på att utbilda personalen i sjukstugan inom flera områden.
Det handlade om rent praktisk utbildning som hjärt-lungräddning och hur man
gör när en person får något i halsen och inte kan andas - men också om mer
teoretisk utbildning kring t ex smärta, förebyggande mödrahälsovård och
lungsjukdomar. De patienter som undersöktes och behandlades användes
också i utbildningssyfte för personalen i sjukstugan.
Så arbetade t ex fysioterapeut Peter Kraft tillsammans med någon av de
båda healthassistants Bigyan och Prashand, när han undersökte och
behandlade patienter med smärta.

Peter lade mycket tid
på att förklara för Bigyan och Prashand varför smärta
uppkommer på ett visst ställe och hur man kan komma
tillrätta med den genom aktiv fysioterapi (något som inte är
särskilt vanligt i Nepal mer än vid direkt rehabilitering efter
operation eller olyckshändelse).
Allmänläkare Sara Svensson jobbade tillsammans med
Peter med de patienter som hade smärt och lungproblem
och de genomförde också några aktiva workshops med
smärt- och lungpatienter för att lära dem hur de skulle
hantera sina problem framöver. Det var härligt att se ett gäng
bybor göra sjukgymnastik tillsammans med Sara och Peter.
De båda gynekologerna Cecilia Paradis och Gabriella
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Nilsson arbetade tillsammans med såväl den nepalesiska barnmorskan Srijana som med den svenska
barnmorskan Guje Larsson. Här fyllde den nepalesiska sjuksköterskan Sunita en viktig roll som både tolk och
kulturförmedlare. Hennes lugna och stabila personlighet och hennes erfarenhet och bakgrund som utbildare av
sjuksköterskor, var precis det som behövdes för att kontakten med patienterna skulle fungera.
Liselott Sigby, svensk barnmorska, träffade de gravida kvinnor som kom till sjukstugan, undersökte dem
tillsammans med sin nepalesiska kollega Srijana. Lite skärrade blev de när det dök upp en kvinna som sades vara i
vecka 41 – inte en födsel mitt i detta kaos av väntande patienter!!! Men den unga kvinnan visade sig vara i vecka
39 och mådde utmärkt och gick hem med sin man i den krävande bergsluttningen utan att någon baby gav sig till
känna. Men Liselott var nog lite besviken över att hon inte var redo att föda än.

Anette Gruvhagen, också barnmorska, gjorde ett jättejobb tillsammans med tolken Sugeena med att visa en
mycket bra film om kvinnans utveckling från flicka till kvinna med fokus på menstruation och sedan diskutera denna
med såväl tonårsflickor som vuxna kvinnor. Anette hade även med sig ett antal olika preventivmedel som hon
visade och berättade om. Nästan 100 flickor/ kvinnor tog chansen att delta på detta event och frågorna kring
kvinnoproblem blev många och intressanta och Anette menade att det var precis samma frågor som hon skulle ha
fått i Sverige.
BVC-sköterskan Lena Ragnarsson tog emot och undersökte de barn som kom till
sjukstugan med sina mödrar. Hon vägde och mätte och hittade några sjuka barn
med feber och ont i halsen – men inget allvarligt.
Och så fick hon träffa lilla Sahara, det barn med Downs syndrom som en tidigare
läkare från Sverige hittade och skickade till Kathmandu för diagnos. Lilla Sahara är
en av sjukstugans kontinuerliga patienter då hon ofta blir infekterad och får
lunginflammation. Men nu var hon frisk och glad!

Sammanlagt undersöktes 148 patienter. 7 patienter remitterades vidare till
sjukhus/ läkare i Kathmandu för vidare koll. 13 prolapsringar sattes in för att
behandla framfall och en hel del järnmedicin delades ut.
Då det gällde smärt och lungpatienterna fick sjukstugans personal i uppgift att,
med hjälp av vad de lärt sig av Peter och Sara, se till att dessa patienter fick en
uppföljning i form av framför allt fysioterapi och andningsövningar.

Lilla Sahara har växt till ordentligt!
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En bieffekt av Healthcamp 2018 är att vi fått klart för oss att den personal som finns på sjukstugan i Jyamrung är
mycket bra. De är visserligen unga utan lång erfarenhet, men det uppvägs av att de har en god utbildning, är
företagsamma, utvecklingsinriktade och motiverade. De har också mycket bra kontakt med byborna, som anser att
de kan lita på vad de säger och gör och tar dem på allvar. Förhoppningsvis får vi behålla vår personal en längre
tid!!
Sammanfattningsvis genomfördes Healthcamp 2018 på det sätt vi planerat och den största insatsen vi gjorde var
nog de olika utbildningarna vi genomförde för personal och bybor.

I ett SMS från Healthassistant Prashand Dhaunya, tackar han och personalen för all den nya kunskap de fick och
berättar att de bestämt att under år 2019 genomföra minst två workshops i månaden för områdets kvinnogrupper
med inriktning på hygien och hälsa. Det finns 30 olika kvinnogrupper (mikrofinansgrupperna).
Så lyckas sjukstugans personal med sin målsättning kommer kunskapsnivån bland Jyamrungs kvinnor att vara bra
mycket högre vid ingången av år 2020.
Det är precis en sådan här utveckling vi vill uppnå med våra healthcamps!!!
En utförligare rapport om Healthcamp 2018 kommer att läggas ut på Tuki Nepals webbsida www.tukinepal.org
efter den 20 februari då utvärderingsträffen har godkänt den.
TACK ALLA NI SOM BIDROG TILL VÅR INSAMLING FÖR HEALTHCAMP 2018!

SÅ HÄR KAN DU STÖDJA TUKI NEPALS VERKSAMHET I NEPAL:



Bli fadder för skolbarn
Bli fadder för sjukstugan

125.-/ månad eller 1 500:-/år
125:-/ månad eller 1 500:-/år

Enskilda bidrag till våra insamlingar till:




att bygga jordbävningsresistenta hus till familjer i byn Majhigaun
insamling för Eko-utbildning för Jyamrungs bönder 2019
hjälp till flickors högre utbildning.

MEDLEMSKAP: 210:- för enskild person och 310:- för familj

BG 900-5042

SWISH: 123 900 5042
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