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Namaste!
Nu har det nästan gått ett år sedan den stora jordbävningen i Nepal. Ett år av sorg, förtvivlan och förlorad
framtidstro. Men nu börjar det hända saker i Nepal! Visserligen låter nepalesiska statens hjälpprogram vänta på sig
– nu säger man att de drabbade får räkna med ytterligare en monsun under presenning och plåt. Många nepaleser
har dock tagit sitt öde i egna händer och har börjat bygga utan tillstånd eller utlovade pengar från staten.
Tuki Nepals koncept med att utbilda bybor hur man bygger så säkert som möjligt mot nya jordbävningar verkar
vara ett koncept som funkar fint. Idag arbetar vi i sex olika byar med utbildning och återuppbyggnad av hus, skolor,
sjukstugor och community hus. Vi arbetar tillsammans med andra NGO:s från Nepal och resten av världen.
Du kan läsa mer om detta på Tuki Nepals webbsida http://www.tukinepal.org/home/byggupnepal/
I detta nyhetsbrev vill vi förmedla lite av denna positiva utveckling genom att berätta om vårt projekt att bygga 88
hus i Majigaun, samtidigt som vi får jobba mycket hårt här i Sverige för att få ihop pengar till detta projekt och till att
bygga upp sjukstuga och skola i Jyamrung. Sjukstugan är klar att påbörjas vilken dag som helst medan vi ännu inte
fått tillstånd att bygga skolan. Inget av projekten är ännu helt färdigfinansierade men vi hoppas klara detta under
2016.

Tuki Nepal har fått 90-konto!
I mars månad beviljades Tuki Nepal Society 90-konto av Svensk Insamlingskontroll. Vi har valt att endast ha
bankgiro och därför är vårt nya bankgiro nummer: 900 5042. Swisha kan du göra på 123 900 5042.
Våra gamla bankgironummer kommer att finnas kvar tillsvidare och vi återkommer med info om något av dessa
avslutas.
Att ha ett 90-konto ställer stora krav på Tuki Nepal. Vi har som ett första steg fått vårt 90-konto för 2016, därefter
måste vi förnya det. Dessutom ska Svensk Insamlingskontroll kontrollera vår ekonomi, vår demokratiska process
och att dessa stämmer överens. Kort sagt blir vår administration lite mer komplicerad – men det ska vi klara av!
Att ha 90-konto innebär också att Tuki Nepal har fått ett slags kvalitetssäkring. Den granskning som gjorts och
kommer att göras är en garant för alla bidragsgivare och sponsorer att de pengar vi samlar in går till de projekt de
är avsedda för.
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FRAMTIDSTRO I MAJIGAUN
I Majigaun har återuppbyggnaden efter
jordbävningen i Nepal börjat på allvar. De första
husen står redan färdiga. Vi stödjer fattiga
familjer som bygger sina egna hus med Earth
Bricks som de själva tillverkar i byn.
När jag först kom till Majigaun efter
jordbävningen var situationen fruktansvärd. I
stort sett alla hus var totalförstörda. Byborna
bodde under presenningar och läckande
plåtskjul. Men värst av allt var uppgivenheten.
De flesta vuxna hade något tomt i blicken och
det var bara barnen som sprang omkring och
lekte som vanligt.
Maji flodfolket är en kraftigt diskriminerad grupp och hela byn lever i fattigdom. Fisket har förstörts av en gigantisk
stenkross. Den odlingsbara marken räcker bara till sex månaders matförråd. Alkohol är ett stort problem. Under
månaderna efter jordbävningen söp flera män ihjäl sig.
Tuki Nepal tillsammans med Carpe Vitam och AAPKI bestämde sig för att hjälpa denna by med återuppbyggnaden.
Det första steget var att bygga åtta hus för de mest utsatta. Ensamstående kvinnor med små barn i byn.
De första månaderna vi byggde i byn var fruktansvärt svåra. Hur väljer man ut åtta familjer när ingen i byn har
någonstans att bo?

STÖD TILL DE MEST UTSATTA
Vi träffade Supa Kanya Mahji, en änka på 80 år
med sin svärdotter Shareinin också hon änka
och hennes förståndshandikappade dotter
Ambika. Deras situation var riktigt illa. De levde i
ett plåtskjul. De hade ingenting. Ingen inkomst,
inga sängar, inte ens en filt att sova under. Vi
lovade nya bostäder till dem och alla änkor i byn.
Vi utbildar byborna i hur man bygger hus
jordbävningssäkert med lokala material. Vi
anställde de som kunde arbeta för att bygga åt
de som inte kunde jobba. Det tog tid i början.
Men så hittade vi ett par entreprenörer som
jobbade med glöd i ögonen. De kämpade från
tidigt på morgonen till sent på kvällen. De såg chansen att lära sig bygga hus och skaffa en permanent inkomst.
Känslan var fantastisk när de första sex familjerna kunde flytta in i början av vintern, innan det blev riktigt kallt.
Sedan började arbetet med att tillverka Earth bricks.
Byggnadsarbetarna och entreprenörerna blev eld och lågor. ”This is as good as a concrete house” säger Anjali.
För detta är drömmen. Att få bo som de rika stadsborna inne i Kathmandu i ett hus av tegel och cement. En dröm
som är helt omöjlig för nästan alla i Majigaun. Men earth bricks gör det möjligt att bygga ett hus mycket, mycket
billigare. Det krävs arbetskraft istället för pengar. Och kvinnorna i Majigaun är vana att jobba hårt.
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BYGG ETT HUS – BYGG ETT LIV
Byborna kallar oss till ett möte i byn för att
diskutera återuppbyggnaden. De är
förväntansfulla. De tomma blickarna är försvunna
och där finns någonting annat. Här finns 88
familjer som sovit i läckande plåtskjul under
monsunregnen. Som härdat ut vintern under en
presenning och lite filtar. 88 familjer som
desperat behöver hus att bo i. Familjer som
äntligen vågat hoppas och kämpar för att bygga
sin egen framtid. De har ett förslag. De har inga
pengar. Men de kan jobba. De kan själva tillverka
Earth Bricks, vi lär ut hur man bygger
jordbävningssäkert. Om de gör allt jobbet. Kan vi då bidra med materialkostnaden?
Vi beslutar att stötta familjerna i Majigaun med att bygga upp deras by. Husen kommer byggas av byborna själva.
Jordbävningssäkert av earth bricks som tillverkas i byn. Det behövs totalt 88 bostäder. Vi har snart byggt färdigt
åtta. Det är 80 kvar. Kostnaden är 40 000 kr per hus.
Stämningen i Majigaun är helt annorlunda idag. Byn präglas av framtidstro. Nu gräver vi grunden till ytterligare 8
nya hus.
Bygg ett hus, bygg ett liv.
//Björn Söderberg
I dagsläget har vi fått finansiering till 3 hus men 8 grunder är redan byggda!
Förslag till finansiering: en by i Sverige bygger ett hus i Majugaun, en
arbetsplats bygger ett hus, ett företag bygger ett hus – det finns många
möjligheter att tillsammans bidra till ett hus!
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Ett år efter jordbävningen – Folkets show för återuppbyggnad!
Café Fontaine, Vattentorget i Växjö
Söndag 17 april kl 15 – 18

Program:
Jenny Ivarsson med vänner sjunger och spelar – det blir blandad kompott
Röd Gryning spelar proggmusik
Sigrid Carstairs sjunger country/pop
Sabita Sharma dansar nepalesisk dans
Kunza spelar latinamerikansk folkmusik
Diktläsning av Rickard Eriksson
Kasplina lär dig en sång
Agnes Widholm och Mathilda Hedin spelar teater
Auktion och Loppis
Gemensam allsång som avslutning på kvällen.
Hela showens behållning går till att bygga upp sjukstugan (seden provisoriska sjukstugan av plåt på bilden nedan) i
byn Jyamrung i Nepal. Ännu saknas det pengar för att kunna bygga klart!
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