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Namaste alla faddrar, sponsorer och medlemmar!
I Nepal har det precis blivit ett nytt år, år 2076. Skolorna har precis påbörjat ett nytt läsår och många elever som
avslutat klass 10 väntar på sina resultat från den stora slutexamen de gått igenom.
Tuki Nepals verksamhet går vidare – dock med lite annan inriktning. På årsmötet i mars beslutade vi att långsamt
minska vår hjälp till byn Jyamrung, som nu har det ganska bra med ny skola, ny och väl anpassad sjukstuga som
fungerar mycket bra och med väl fungerande kvinnogrupper som sparar, lånar och sköter mycket att byns sociala
verksamhet. Man har hämtat sig efter jordbävningen och många familjer har någon familjemedlem utomlands –
något som ger ett bra tillskott till ekonomin.
Tuki Nepal kommer förstås att fortsätta att arbeta med utbildning och hälsovård – det är våra grundstenar. Men
fokus kommer att ligga på andra byar som behöver hjälpen bättre. I byn Majhigaun fortsätter vi vårt samarbete med
Build up Nepal med att bygga jordbävningsresistenta hus till alla familjer. I dagsläget är 18 familjers hus på gång att
färdigställas men det finns ytterligare 15 familjer som fortfarande bor i små skjul av plåt och träbitar och som inte
ser någon möjlighet att bygga utan hjälp. Tuki Nepals och Build up Nepals gemensamma målsättning är att alla
dessa familjer ska ha påbörjat ett nytt jordbävningsresistent hus under 2019. Du kan hjälpa oss att uppfylla detta
mål – vi behöver 25 000 kronor för varje hus. Vi jobbar också tillsammans med Build up Nepal i andra byar – med
att bygga genom att starta små byggföretag. Kolla in filmen om Parbati – en av de kvinnor vi hjälpt med att starta
eget och bygga åt sina vänner och grannar: https://youtu.be/iMdqwjufZbw
På vår insamlingssida hittar du en ny insamling. Det är Tukis och Pathfinders Travels insamling till en ny skola i
Nepal: https://www.tukinepal.org/fundraiser/pathfinder-tuki-samlar-in-till-ny-skola/

Tuki Nepal behöver fler faddrar och sponsorer!
Bankgiro är 900-5042 och Swish: 123 900 5042
Fadderskap skola och sjukstuga:
Medlemskap:
Övriga bidrag:

www.facebook.com/tukinepal

125:-/ månad eller 1 500:-/ år;
210:- per person och 310:- för familj;
skriv till vilket projekt ditt bidrag ska gå.
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Nytt hus för syskonen Paudel
Under 2018 hittade Build up Nepals personal tre
föräldralösa syskon i närheten av byn Majhigaun. De
bodde i ett litet skjul och mådde inte alls bra. De tre
syskonen, en flicka på 15 år och hennes två bröder, 11 och
13 år förlorade sin mamma i cancer året före
jordbävningen. Sen kom jordbävningen som förstörde
huset och allt deras bohag och i januari 2018 dog även
deras pappa – också han i cancer.
De tre syskonen stod ensamma i livet och hade ingenstans
att bo. Snälla grannar hjälpte dem så gott de kunde – men
även de hade ju förlorat allt i jordbävningen. Det var också
grannarna som bad Build up Nepal att bygga ett hus till
syskonen och genom Build up Nepals och Tuki Nepals
gemensamma kontakter fanns det snart pengar till såväl
hus som till sjukvård och mat till de tre syskonen.
Idag 16-åriga Saraswhoti Paudel har varit deprimerad en lång tid men håller nu på att hitta tillbaks till livet efter
hjälp med sjukvård och medicin. Hennes två bröder har klarat sig lite bättre, men var när de påträffades
undernärda. Men med hjälp av mat, filtar och varma kläder inför vintern klarade de 2018 och i slutet av året var
deras nya jordbävningsresistenta hus av earth-bricks klart att flyttas in i.
Syskonens situation har förbättrats enormt och de börjar fundera över sin framtid. Saraswhoti har slutat skolan i
förtid och vill inte ta upp skolarbetet igen. Istället vill hon hitta något sätt att försörja sig och sina bröder på - för hon
vill att de ska få gå klart skolan.
I december träffade jag syskonen och vi diskuterade då ev. framtidsmöjligheter för Saraswhoti. Hon orkar inte med
skolarbete men kan tänka sig en kortare sömmerske-utbildning eller hjälp med att få igång ett litet jordbruk på den
lilla mark de äger. Vi har gett henne olika alternativ – en tre-månaders kurs i grannbyn för att sy och klippa till
kläder och sedan ekonomisk hjälp med en symaskin. Hon skulle kunna sitta hemma och sy till grannarna. Vi har
också erbjudit henne hjälp med att köpa ett par getter eller kycklingar för att kunna producera kött. Saraswhoti, som
fortfarande går på antidepressiv medicin har ännu inte bestämt sig för vad hon vill, men vi följer upp och hoppas få
igång hennes framtid under 2019.
Tack alla ni som hjälpt till med att förändra syskonen Paudels liv – framför allt Anders, Benny och Christina!
//Ewa Söderberg
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Rapport från Indhus barnhem
Tuki Nepal har sedan flera år tillbaks stöttat ett litet barnhem i Kathmandu. Ja, egentligen är det inget vanligt
barnhem utan mer ett familjehem. Indhu Risal är snart 70 år och bor sedan snart 15 år tillbaks tillsammans med 6
barn i åldrarna 8 – 17 år. Dessa barn bodde på ett barnhem där Indhu var kokerska. Plötsligt en dag försvann
resten av personalen – oklart varför och vart – och Indhu stod ensam kvar med 10 barn i åldrarna 1 – 4 år. Indhu
fick slita hårt för att försörja barnen och betala deras skolgång och mycket handlade om krediter, lån och
rabatterade kostnader. När Tuki Nepal kom in i bilden var Indhu sliten och hade stora skulder.
Med stor hjälp från företaget Janssen & Cilag och deras personal, samt några hängivna sponsorer har Tuki Nepal
lyckats hjälpa Indhu att betala av skulder, hålla barnen i bra skolor och se till att de får näringsrik mat. Några av
barnen har under åren flyttat hem till föräldrar eller släktingar och några barn har kommit till. Men sedan
jordbävningen, då huset de bodde i förstördes, är det 6 barn som Indhu ansvarar för.
När vi besökte dem i december i deras nya lägenhet med dusch och ett bra kök, berättade Indhu att allt fungerar
mycket bra just nu. Hon är frisk, barnen klarar sitt skolarbete väldigt bra och det finns både kött, ägg och fisk på
veckomenyn.
Amrit Kandel, snart 17 år, har varit hos Indhu sedan han var liten. Han går nu i det som motsvarar vårt gymnasium,
och om ett år hoppas han kunna börja på universitetet och studera till dataingenjör. Amrit gör mycket bra ifrån sig i
skolan och kommer förmodligen att komma in på den utbildning han vill – men det kostar pengar. Tuki Nepal och
Janssen & Cilag ska genom sina sponsorer och personal försöka göra det möjligt för Amrit att studera vidare.
Anita Sherpa, 16 år, har just avslutat grundskolan och väntar nu på sina resultat. Hon kommer att söka in på
sjuksköterskeutbildningen så snart hon fått besked om att hon är behörig. Anitas utbildning till sjuksköterska är
finansierad genom Tuki Nepal av enskilda sponsorer, så det gäller att hennes resultat räcker för att komma in på
utbildningen.
Subash Nepal och Yagia Khanal har just börjat klass 8, Ram Joshi går i klass 6 och lilla Pramilla Karki går i klass 3.
Det dröjer alltså några år innan dessa 4 barn ska utbilda sig vidare.
Indhus barnhem kostar runt 150 000 kronor per år att driva – och då ingår mat, hyra, skolavgifter för grundskolan
och övriga kostnader som t ex gas, hygienartiklar etc.
I slutet av mars genomfördes ett stort event i Stockholm till förmån för Indhus barnhem. Det var personal från
Janssen & Cilag som anordnade ”Blue för Indhus” för andra gången och i och med detta event kan vi fortsätta
hjälpa Indhu och hennes barn i ytterligare ett år.
TACK Kerstin, Anna och alla ni andra som lagt mycket tid och kraft på Blue för Indhus!!!
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Husen i Majhigaun på gång
Julsinsamlingen till de fyra utsatta familjerna i
Majhigaun gav ju pengar till att bygga hus åt dem.
Nu är husen på gång och förhoppningsvis kommer
tre av familjerna att kunna flytta in före monsunen.
Ashoks hus är redan uppe i takhöjd – den här bilden
fick vi före påsk och sedan dess har det man byggt
klart väggarna. När väl taket är på plats kan huset
färdigställas även om det regnar. För tyvärr har
regnet redan börjat i Nepal trots att det inte är dags
förrän om en dryg månad. Men hittills har det inte
regnat varje dag och man räknar med att få på taket
snart.
Ishwar och Smitis hus är också på gång, om än lite efter. Ishwar hjälper till så gott han kan men det är Build up
Nepals hantverkare som bygger huset.
Lille Anush Majhis hus är fortfarande på grunden. De hade nämligen gjort en grund för att få det statliga bidraget
innan detta försvann i början av året. Men grunden var så dåligt gjord och så skev och ojämn att Build up Nepals
hantverkare håller på att göra om den. Så Anush och hans familj
får vänta lite längre på sitt hus.
Lille Anush ska operera sitt hjärtfel under sommaren och Tuki
Nepal kommer att se till att de har någonstans att bo när han
kommer hem från sjukhuset – ifall deras hus inte hunnit bli
färdigt att flytta in i.
För Sita Majhi är situationen förändrad. Vi kommer inte att hjälpa
hennes bror och hans familj att bygga ett nytt hus, eftersom de
tagit så dåligt hand om Sita att hon rymt hemifrån och nu bor hos
sin syster. Sita vägrar att flytta tillbaks till brodern.
Build up Nepal har anställt en ung kvinna från grannbyn för att ta
hand om de sociala problemen hos de familjer vi bygger till.
Meena, som hon heter, undersöker just nu hur Sitas syster bor
och om hon tar bättre hand om sin epilepsi skadade syster än
brodern gjort. Vi släpper inte Sita utan försöker hitta en bra
lösning och ett ok boende för henne på sikt och vi hoppas på
systern.
Pengarna vi samlade in till jul kommer att räcka till ytterligare
två, av de nu 18 hus som är igång och kommer att bli
inflyttningsklara inom 3 månader. Tack alla ni som bidrog till
Julinsamlingen för dessa familjer!
Det finns fortfarande ett 10-tal familjer i byn Majhigaun som är i
behov av hjälp för att finansiera ett jordbävningsresistent hus
och Build up Nepal jobbar med att undersöka hur man kan
bygga klart byn.
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Holtab i Nepal 2019
På årets resa till Nepal åkte Holtabs Carl Moberg, Gordon
Gunnarsson, Andreas Stensson och Magnus Carlsson med
syfte att följa upp våra pågående projekt i landet.
Vi hade också i uppdrag att finna nya potentiella projekt att
engagera oss i.

Jyamrung
Resan till Jyamrung startade efter några dagar i Kathmandu. Väl på plats i Jyamrung upptäcktes det att vårt
vattenkraftverk (MHP) inte fungerade. Generatorn var ur funktion, några elstolpar saknades och övriga stolpar var
väldigt rostiga i botten så många hade gett vika. Även inloppet till generatorhuset hade ett läckage.
Kostnader för att få igång anläggningen till byborna igen uppskattades av Kulendra, vår nepalesiske ingenjör, till
ca. 100.000SEK. Kraftverket har dock levererat energi till 150 hushåll i nästan tio år och nu finns det nationella
elnätet tillgängligt i byn.
När vi kom hem till Sverige så samlades hela CSR gruppen och vi var tvungna att ta ett beslut om hur vi går vidare.
Vi tog ett, inte enkelt men, gemensamt beslut att vi nu lägger ner vårt MHP-projekt till förmån för nya spännande
projekt.
Vi besökte även den nya skolan och den nya sjukstugan och lämnade med en positiv känsla över att allt såg
mycket bra ut.

Mahjigaun
Vår värd Shanti Mahji välkomnade oss med öppna armar. Vi fick sovplatser i ett av deras nybyggda hus. Holtab
drog igång och färdigställde under 2017 ett projekt som försåg åtta hushåll med rent vatten i vattenposter på deras
gård. Shanti guidade oss till vattenkällan där filtertankarna är placerade.
Hon visade oss processen för att rensa filtren i respektive tank. Tankarna och filtren var i gott skick och familjerna
är mycket nöjda över att ha vattenförsörjning året runt. Vi konstaterade glatt att projektet är mycket lyckat och
fungerar bra.
Vi besökte flera av dom utsatta familjerna som det skrivits om i tidigare nyhetsbrev. Anush som vi på Holtab valde
att starta igång en punktinsamling för såg friskare och piggare ut.
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Innan vi lämnade Mahjigaun så tog vi oss högre upp på berget till byn Bansbaarri.
Vi hade fått tips från Build up Nepal om en Dalit-by där dom hade det mycket svårt. De kunde inte bygga färdigt
sina hus bland annat på grund av dålig vattenförsörjning. Här kände vi att någon form vattenprojekt skulle kunna
vara Holtabs nästa projekt i Nepal.

Se även en kort video från vårt besök på följande länk. https://www.youtube.com/watch?v=zYifBxMnGPg&t=3s
//Carl, Gordon, Andreas och Magnus

Göteborgsbaserad Tuki-grupp
Den 8:e april bjöd Tuki Nepals Göteborgsgrupp in till en Nepalkväll med middag och vandringstema på restaurang
Himalaya. Det blev ett fantastiskt trevlig event och vi hoppas att de dryga 30-tal som deltog blev lika inspirerade
som vi som anordnade träffen.
Andreas Kölling som var hemma från Nepal, berättade om Build up Nepals arbete och hur hjälp till självhjälp ser ut
i praktiken.
Efter en fantastisk god nepalesisk middag a la lyx Dhal Bhat (Nepals nationalrätt) var det Nicke Sundström från
Pathfinder Travels som gav oss vandringsinspiration i form av bilder och berättelser om Pathfinders resor till Nepal.
Det var en mycket trevlig kväll och vi vill tacka alla som kom och som därmed skänkte 100 kronor till Tuki Nepal.
Pengarna går till att bygga hus i byn Majhigaun.
Är du intresserad av att engagera dig vidare i Tuki
Nepals Göteborgsgrupp så hör av dig till Agnes
eller Helen på info@tukinepal.org.
//Agnes Johansson
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