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NAMASTE ALLA NI SOM STÖDJER TUKI NEPAL!
Den 25 april är det precis ett år sedan den katastrofala jordbävningen drabbade mellersta Nepal. Två år av sorg
över de som omkom, två år utan ordentligt tak över huvudet, två år av misströstan och en förlorad framtidstro.
Men nu äntligen börjar det faktiskt hända saker i Nepal! En grupp från Tuki Nepal kom hem från en strapatsrik men
intressant resa i mitten av mars och resenärerna hade möjlighet att se och följa en del av den uppbyggnad som nu
tagit fart.
Nepals regering har på allvar börjat dela ut de utlovade pengarna till alla de som förlorade sina hus och hem.
Uppbyggnadsministeriet har också, långt om länge, godkänt flera olika metoder att bygga jordbävningssäkert på –
däribland den metod med compressed earthbricks som vår samarbets-partner och utförandeorganisation Build up
Nepal arbetar med. Byborna kan nu alltså få bidrag av regeringen för att bygga med earthbricks vilket ger en del av
kostnaden – men det återstår ändå runt 25 000 kronor för att kunna bygga ett hus.
I detta nyhetsbrev berättar vi om vad vi sett och upplevt vid vår resa till Nepal, främst vad gäller uppbyggnaden. I
nästa nyhetsbrev kommer det mer om våra ”vanliga” projekt som vi också kollat upp.
Men först av allt en inbjudan till:

EN KVÄLL FÖR NEPAL, på Kafé de luxe i Växjö
Fredag den 12 maj kl 18 – 21. Programmet fortsätter efter 21 och samma inträde gäller även då.
Entré: 100 kronor
Multicultural och projektet Together for Sustainable Reconstruction bjuder tillsammans med Tuki Nepal
Society in till en fullspäckad kväll på Kafé de luxe. Det blir ett spännande program med livemusik,
berättelser från Nepal, film och bildspel.
Vi bjuder på fika och Kafé de luxe erbjuder Glada Timmen priser hela kvällen!
Entréavgifter och övriga donationer under kvällen går till återuppbyggnaden i Nepal – eller närmare
bestämt till att bygga hus i den fattiga byn Majigaun där 14 familjer nu väntar på sponsring för att kunna
börja bygga!
VÄLKOMNA TILL EN TREVLIG KVÄLL MED KULTUR SOM GÖR SKILLNAD I NEPAL!
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ÅTERUPPBYGGNADEN AV SKOLA OCH SJUKSTUGA I JYAMRUNG
Under vårt besök i Jyamrung besökte vi förstås byggplatsen för den nya sjukstugan och för skolan. Som vi berättat
förut är såväl skola som sjukstuga flyttad en bit upp i sluttningen. I första hand för att inte bli dränkta om, eller när,
den planerade vattenkraftdammen i området blir av. Men den nya platsen ligger också mer centralt i byn – det blir
inte lika långt för de som bor högre upp i byn att ta sig till skola och sjukstuga.
Sjukstugan kommer att bestå av två hus – en sjukstuga och en personalbostad. Husen ligger en liten bit ifrån
varandra på två olika terrasser. På så sätt får den personal som kommer att ha sin bostad i sjukstugan, lite
avskildhet när de är lediga, men är ändå tillräckligt nära för att snabbt vara på plats vid en nödsituation. Bygget av
personalbostaden var i full gång och man hade murat upp halva väggarna när vi åkte därifrån. Vid själva
sjukstugebygget var man i full gång med att bygga grund och gjuta golv. Idag är båda husen uppmurade till taknivå
och nu tar takbygge, fönster och inredning vid. Planen är att sjukstugan ska kunna invigas i början av september.
Om inte monsunregnen blir långvariga och kraftiga – då blir vägarna ofarbara och det går inte att få fram material
till bygget.

Sjukstugans grund är idag klar och väggarna murade…

liksom personalbostaden. Nu återstår tak och inne arbetet!

Den nya skolan som byggs några minuters väg från nya sjukstugan
ligger vackert på en terrass med utsikt över dalen. Arbetet med att
tillverka 25 000 earth bricks till skolans 11 klassrum var i full gång när vi
besökte bygget. En lokal entreprenör har åtagit sig att sköta brick
tillverkningen och är den som anställer och betalar de som arbetar.
Det är ett arbetskrävande och tungt arbete att tillverka earth bricks.
Det var mest kvinnor som silade och lastade jord och sand som sedan
blandas med 11 procent cement och trycks ihop med handkraft i den
manuella earth bricks maskinen. Och vid denna maskin var det män
som arbetade.
Vi provade på att trycka earth bricks och det var faktiskt ganska tungt
och det gällde att vara noggrann när man hällde i jordblandningen i
maskinen så att stenen blev hel och utan sprickor när man plockade ut
den efter tryckningen.
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Vi förstod att ett problem hade uppstått då byarådet
hade möte tillsammans med Kulendra Neupane, Build
up Nepals ingenjör och projektledare. Skolgrunden
hade grävts ut alldeles för nära sluttningen och det
skulle kunna uppstå ett ras ner mot skolan om man
inte förbättrade sluttningen.
Mötet beslutade att köpa in lite mark till ovanför
skolan, schakta undan en stor del av denna och
bygga en 60 meter lång mur som håller jorden i
schack.
Ytterligare fördröjning i skoluppbyggnadsprojektet och
grunden måste grävas om. Men det är förstås bättre
att skolan ligger på säker mark än att skynda på utan
att säkra upp området.

Byarådet granskar jordvallen som ska bort och förstärkas med mur

Tyvärr innebär denna förändring också att skolbygget
kommer att bli dyrare. Så du som vill hjälpa till kan
fortfarande bidra till att finansiera skolan. Du hittar vår
skolinsamling på http://www.tukinepal.org/fundraiser.
Eller så kan du bara sätta in pengar på BG 900-5042
och skriva skolbygge på inbetalningen.
Vi fick alltså inte möjlighet att se eller hjälpa till med
att mura upp den första skolbyggnadens väggar som
vi hoppats. Men all sten till grunden och alla 25 000
byggstenar ligger nu klara och så fort muren är färdig
kan bygget börja.
25 000 earth bricks är också klara och ligger och torkar i solen.

Det har varit många förseningar av skolbygget och planen är nu att den kommer att vara helt klar i början av 2018
men att de första 5 klassrummen kommer att byggas först så att några klasser kan flytta in efter hand. En 11 rum
stor skola tar tid att bygga, särskilt som det allra mesta görs helt för hand.
Vår grupp diskuterade med såväl sjukstugans personal som lärarna på skolan. Alla ser verkligen fram emot att få
börja arbeta i nya fina lokaler men vi kom också fram till att det kommer att krävas en hel del ny inredning till både
skola och sjukstuga. Det blir inte så kul att flytta in de bänkar, stolar, mattor och andra inventarier som visserligen
överlevt en jordbävning men som sedan använts två år i provisoriska lokaler med jordgolv och väggar och tak av
plåt.
Då det gäller sjukstugan kommer flytten att bli i höst och den kommer att göras på en gång – nya möbler och andra
inventarier måste då vara på plats. För skolans del kan vi möblera upp efter hand som klassrummen blir klara –
något som ger oss lite tid att samla in pengar till detta.
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VÅR RESA TILL MAJIGAUN
Efter en vecka i Nepal var det dags för resans höjdpunkt, ett besök i byn Maji Gaun där organisationen Multicultural
genom initiativet Together for Sustainable Reconstruction (TSR) önskar hjälpa invånarna att bygga upp sin by efter
jordbävningen. Tillsammans med Andreas från Build Up Nepal, begav vi oss en tidig morgon iväg för att besöka
byn.
Vi tog oss fram med motorcykel på
snirkliga, dammiga och gropiga vägar. En
lång period utan regn gjorde sikten av
Himalaya oklar, men trots detta gick det inte
att undgå att förundras av Nepals
fantastiska vyer.
Efter att ha tagit oss fram på små grusvägar
genom landsbygden i över två timmar, utan
några andra turister i sikte, kom vi fram till
vår slutdestination.
Vi parkerade våra motorcyklar vid sidan av
vägen och började utforska byns pågående
och avslutade byggnadsprojekt. Vid det
första huset vi besökte fick vi sällskap av
flera av byns nyfikna barn. Kontrasten var
stor att bredvid ett nybyggt hus se barnen
klättrandes runt bland ruiner från hem som
blev förstörda under jordbävningen.

Josefine Nilsson från Together for Sustainable Reconstruction och Tina
Mykkänen på plats vid ett av de nybyggda husen i Majigaun.
I bakgrunden syns det gamla förstörda huset.

Under vårt besök i Maji Gaun passade vi på att prata med bybor som byggt sina egna hem efter
jordbävningskatastrofen. Alla var stolta och glada över vad de åstadkommit. Vi mötte även en lokal entreprenör
som använder sina nyvunna kunskaper som inkomstkälla i uppbyggnaden av byns skola och hoppfulla
lokalinvånare som i framtiden önskar bygga egna Earth Brick-hus.
Att besöka Maji Gaun, där vi tog del av lokalbefolkningens historier och livsöden, fick oss att inse hur viktigt Build
Up Nepals arbete är och hur mycket det påverkar byn och dess invånare.

//Josefine Nilsson, Together for Sustainable Reconstruction

Together for Sustainable Reconstruction är ett projekt som startats av studenter på Linnéuniversitetet i Växjö.
Syftet är att arbeta för ett hållbart återuppbyggande i Nepal. Projektet håller just nu på att samla ihop pengar till ett
hus i byn Majigaun.
Multicultural är en organisation som vill främja ett svenskt samhälle där vi tar till vara på vår kulturella mångfald, där
ingen kultur är överordnad andra och alla har rätt till sin kultur och identitet. Även denna organisation har sitt
ursprung på Linnéuniversitetet i Växjö.
Och Tuki Nepal Society hoppas jag att ni alla känner till! I föreningens stadgar står det att syftet är att stödja
utvecklingen av småskaliga organisationer, företag och projekt inom området hållbar utveckling i Nepal. Och det
har vi gjort i 15 år nu!
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Hjälp oss att stötta fler familjer i Majhigaun!
Nu byggs det för fullt på skolan i Majhigaun. Med totalt 16 nya jordbävningssäkra hus och snart även en ny skola är
det gott om ny energi och hopp för framtiden i byn!
Nu börjar även regeringens utlovade pengar till de jordbävningsdrabbade familjerna äntligen delas ut. Vi har precis
satt upp en ny Earth Brick maskin och har nu hela 14 familjer som vill börja bygga nya Earth Brick hus så snart som
bara är möjligt.
De tillverkar Earth Bricks & bygger sina egna hus och får stöd av Tuki och Build up Nepal samt support vid kritiska
moment i bygget. Eftersom regeringens bidrag börjat delas ut behövs endast 25 000 kronor per familj för att kunna
bygga nya och säkra hus i Majhigaun.
Vi har i nuläget endast finansiering för att stötta tre av de totalt 14 familjerna som nu vill börja bygga. Vi hoppas
därför att ni skulle vilja stötta oss att hjälpa fler familjer att bygga nya hem!
Ni kan läsa mer om projektet här: www.buildupnepal.com/follow-our-projects/maji-gaun-community-reconstruction
Och stötta projektet här: www.tukinepal.org/fundraiser/bygg-ett-hus-i-majhigaun

Med vänliga hälsningar från Nepal,
Andreas Kölling
Tuki Nepal & Build up Nepal

Ps. På nästa sida ser ni bild på familjerna
Surya Majhi och Sita Majhi som är två av
de familjer som vi hoppas kunna stötta härnäst
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Familjen Surya Majhi – där maken är delaktig i Earth Brick produktionen och har hjälpt 9 andra familjer att bygga sina hus.

Familjen Sita Majhi, med svärmor & dottern Pushpa 5-år
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BESÖK I BYN DHOLA
Före jordbävningen sponsrade Tuki Nepal barnmorskan Rumi Tamang i den lilla byn Lapa som låg högt upp under
Ghanesh Himals 7 000 meters toppar, men vid samma flod som flyter förbi Jyamrung.
Vid jordbävningen i april 2015 förstördes hela byn Lapa av ett jordskred. Många bybor omkom och resten av dem
vandrade ner till distriktshuvudstaden Dhading för att få hjälp. De första två månaderna levde de under fullständigt
miserabla förhållanden under presenningar, utan rent vatten eller toaletter och hade inte tillgång till mer mat än den
som kom via jordbävningshjälp och snälla bybor runt deras tillfälliga läger. Ett upprop lades ut på Facebook om
deras svåra situation och det var tack och lov många som reagerade. Sedan dess har byn Lapas invånare fått
mycket hjälp. En utländsk privatperson köpte upp två bitar mark som de kunde slå sig ner på – och så föddes den
nya byn Dhola. Några av de stora biståndsorganisationerna satte upp tält där Dholas invånare nu bott i nästan två
år. Och ytterligare två organisationer åtog sig att bygga hus till Dhola.
Barnmorskan Rumi Tamang flyttade förstås med övriga bybor till den nya byn Dhola och Tuki Nepal har förlängt sitt
åtagande att sponsra hennes lön på obestämd tid. Efter katastrofen har byborna inga möjligheter att överta denna
kostnad som var planerat.
Efter ett besök i Dhola på hösten 2015 utvidgade Tuki Nepal sitt åtagande gentemot Dhola och står sedan dess
även för lönen till den lärare som tar hand om förskolebarnen samt för en del inventarier och medicinkostnader för
Rumis arbete i sjukstugan.
Vi besökte Dhola igen i mars i år. Förändringen var enorm! 16 stora tvåvåningshus var nästan färdigbyggda. De var
byggda av tegel och cement med ordentlig armering och verkade verkligen stabila. Husen låg tätt intill varandra,
inte alls på nepalesiskt vis utan mer som ett svenskt bostadsområde. I varje hus skulle två familjer bo med en
ordentligt tilltagen lägenhet om 4 rum och kök. Byborna hade själv hjälpt till med en del av arbetet – men det var
byggare från Kathmandu som skött det mesta. När vi var på plats var husen nästan färdiga – och det var tur, för de
tillfälliga bostäderna av tält och presenningar sjöng verkligen på sista versen – de skulle inte klara en monsun till.
I förra veckan var husen helt färdiga och byborna har nu flyttat in i sina nya fina hus!
Dhola är ett exempel på hur stor genomslagskraft ett facebook upprop kan få och att när flera olika sponsorer går
tillsammans kan man uträtta underverk! Tuki Nepal är mycket stolta över att vara en liten del i byn Dholas
fortlevnad – vi fortsätter att sponsra lönerna för barnmorskan Rumi Tamang och för den lärare som tar hand om
småbarnen.

Två år i tält och under presenning, men nu flyttas det in i nya säkra hus – hus finare än man drömt om.
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SKOLAN I MULABARI
Några av oss från Tuki Nepal gruppen besökte också byn Mulabari i Gurkha distriktet. Vi hade fått uppgiften – eller
förmånen – att inviga den nya skolan i byn. En skola med fem klassrum för årskurs F – 4.
Det är Build up Nepal, vår utförandeorganisation vad gäller återuppbyggnad i Nepal, som byggt skolan som ett
modellhus för hur man kan bygga jordbävningssäkert. Den australienska organisa-tionen AUS Nepal har
finansierat bygget – på det sätt som Build up Nepal jobbar med att samarbeta med så många olika
biståndsorganisationer som möjligt för att få så mycket som möjligt byggt på så många platser som möjligt.
Först besökte vi eleverna i den provisoriska skolan av plåt där barnen satt trångt och i en mycket smutsig miljö med
endast jordgolv. Dagen efter invigde Dan Söderberg från Tuki Nepal den nya skolan som är en av de finaste vi sett
i Nepal. Gediget byggt av earthbricks, med ordentlig armering, cementgolv och vackert målade trädetaljer i fönster
och dörrar. Taket var av plåt men man har byggt ett innertak av trä som håller värme och ljud ute.
Samtidigt fanns det ett ljusinsläpp från taket i varje klassrum. De elektiska ledningarna var föredömligt uppsatta och
gömda under lister och det fanns glas i de vackra smidda fönstren som håller dammet ute. Kort sagt – en mycket
gedigen och vacker skola! Och det är så skolan i Jyamrung ska se ut när den blir färdig! Man kommer att bygga
efter precis samma koncept, men fler hus som tillsammans ger 11 klassrum.
Såväl toaletter som vattenförsörjning har man ordnat på ett bra sätt. Det är ont om vatten i Mulabari under den torra
årstiden och därför hade man gjort en särskild tank för dricksvatten och en kran för tvättvatten och toalett – mycket
bra organiserat! Och barnen älskade den gula fina färskvatten-tanken – och just på invigningsdagen, som var
ganska varm, gick det åt en hel del vatten inte bara till att dricka men också till att hälla över varandra!
Byn Mulabari kommer nu att börja bygga sina egna hus av earth bricks. De har sett hur fint och starkt ett sådant
här hus blir och är ivriga på att sätta igång. Build up Nepals advokat Sushma hade med sig modeller av hur husen
kan se ut och intresset var stort! Nu hoppas vi bara att Build up Nepal hittar finansiärer till den delen av husen som
de statliga pengarna inte räcker till! Lycka till Build up Nepal och Mulabari!

SÅ HÄR STÖDJER DU TUKI NEPALS VERKSAMHET I NEPAL:

BG: 900-4052
SWISH: 123 900 4052
Skriv till vilket projekt ditt bidrag ska gå samt din mailadress så att vi kan skicka nyhetsbrev till dig!
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