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Namasté Nepalvänner!
Som vi lovade i förra Nyhetsbrevet handlar det här sommarbrevet till största delen om skola och sjukstuga i
Jyamrung. Återuppbyggnaden har löpt fint hittills men nu slår monsunen till på allvar – temperaturen närmar sig de
fyrtio och regnet vräker ner varje eftermiddag. Vägarna i Himalaya består mest av lervälling och snart kan man
bara ta sig till Jyamrung till fots. En naturlig paus i byggandet.
Men i andra distrikt med bättre vägar fortsätter uppbyggnaden. I vår andra by – Mahjigaun – fortsätter vi
tillsammans med vår partner, Build Up Nepal, att bygga bostadshus åt flodfolket. I steg tre är det 14 hus som står
på tur. 7 är påbörjade och man har tillverkat Earth Bricks till 3 hus redan. Som vanligt uppstod det lite problem –
marken räckte inte till för husen så man var tvungen att gräva ut mer för att få till säkra grunder. Men arbetet flyter
på bra och Mahjis har, till skillnad från folket i Jyamrung, inte några egentliga risodlingar så man har tid att bygga
även under monsunen.
Alla 14 husen är inte finansierade ännu – endast 5 hittills. För
att bygga ett hus i Mahjigaun krävs att vi bidrar med 25 000
kronor. Regeringen kommer att stödja med ca 15 000 kr. Build
Up Nepal står för maskiner, utbildning, arbetsledning och
kontroll av byggkvaliteten. Byborna själva bidrar med
arbetskraft, lokalt material och får en yrkesutbildning på
kuppen.
Vi är också stolta över att vår partner Build Up Nepal nu växer
snabbt och bygger/utbildar bybor i drygt 50 byar runt om i de
jordbävningsdrabbade delarna av Nepal. Build Up har hittills
byggt 60 familjehem, 7 skolor, 2 Sjukstugor och ett par
gemenskapsbyggnader och skapat 250 jobb på landsbygden
samt sparat 1 500 ton koldioxid (jämfört med tegel)!
Slutligen – vi har fått synpunkter på att våra Nyhetsbrev är
alltför långa och också att de är alldeles lagom. Kom gärna
med synpunkter hur vi kan förbättra vår information – vår
ambition har varit att ge ut så mycket material vi kan så att alla
i föreningen (och alla intresserade) kan följa verksamheten
kontinuerligt. Maila gärna dina synpunkter till
info@tukinepal.org.
//Dan Söderberg

Sjukstuga och skola i Jyamrung
Det har börjat regna i Nepal men ännu har inte monsunen slagit till med full kraft. Det går fortfarande att ta sig fram
på vägarna men istället börjar arbetet på fälten med att plantera ris att överskugga allt annat. I Jyamrung är
målsättningen att få tak på sjukstugan och personalbostaden innan monsunen tar över. Då kan man jobba inomhus
när det regnar. Men det börjar bli svårt att få byborna att koncentrera sig på att bygga sjukstuga och skola när riset
måste i marken för att man ska få mat i grytorna. Man måste prioritera var man ska lägga sina krafter.
Denna vecka påbörjades dock utbildningen av hur man lägger tak på earthbricks husen och det är på sjukstugan
och personalbostaden man lär sig hur det går till. Build up Nepals projektledare Gehendra leder utbildningen. Detta
är tredje steget för byborna i Jyamrung om hur man bygger jordbävningssäkra earthbrick hus – först var det
grunden, sedan hur man murar väggar och nu taket.
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Återuppbyggnaden av Jyamrungsskolan, ett
bygge med 11 klassrum, är ännu på steg 1 –
grunden. Nu är grunden till nio klassrum färdiga
och innan veckan är slut skall även de två sista
klassrummen ha en solid grund att stå på.
Under monsunen kommer bygget att gå på
sparlåga. Man kommer att göra det som går att
göra när regnet öser ner och det är 40 grader
varmt. Efter monsunen kommer sjukstugan och
dess personalbostad att färdigställas och
arbetet med att mura väggarna till skolans alla
rum tar fart. Alla earthbricks är färdiga och
ligger bara och väntar på att byggas ihop.

Barnen i skolan som just påbörjat ett nytt läsår är nyfikna och ser fram emot att få en ny, fin och jordbävningssäker
skola att studera i. Just nu är det tufft att sitta inne i de små tillfälliga klassrummen av korrigerad plåt – är det 40
grader varmt ute är temperaturen i de små
rummen ännu högre och klassrumsgolven
översvämmas ofta när regnet vräker ner. Vid
nästa års monsun blir allt så mycket lättare då
den nya skolan är färdig.
Det saknas dock pengar till att färdigställa det
sista klassrummet, ungefär 75 000 kronor.
Och det kommer också att kosta en del att
inreda skolan med nya bänkar och skåp.
Vill du hjälpa till med att slutföra skolbygget?
Alla bidrag – små som stora är välkomna!
BG: 900-5042 eller Swish: 123 900 5042

 Titta på filmen från återuppbyggnaden i Jyamrung
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Skolåret då mycket ska hända i Jyamrung
Ett nytt läsår startade i slutet av april. Det är läsåret 2073-2074. Nepal ligger 56 år före Sverige i tidräkningen och
just nu är det 2073. Det var endast 4 av de skolbarn som Tuki Nepal sponsrat som avslutade klass 10 i år. Och
endast 4 nya skolbarn som kommer att sponsras under detta år. I vårt avtal med Tukee Nepal Samaj, vår
systerorganisation, har vi i år meddelat att vi endast kan ta oss an lika många nya fadderbarn som det antal som
går ut årskurs 10 och därmed lämnar skolan. Alltså ingen ökning av antalet fadderbarn vi sponsrar detta år.
I den lista över barn vi fått från Tukee Nepal Samaj kan vi se att det är 4 nya barn i årskurs 1 som har fått börja
skolan med Tuki Nepal som sponsor. Vi har just nu många barn i årskurserna 5 – 10 och om vi inte kan öka antalet
skolbarnsfaddrar här i Sverige så kommer vi att hålla oss kring 190 fadderbarn framöver.
Men det finns barn på kö – särskilt lite äldre barn som inte kan avsluta sin skolgång p g a den kostnad som det
innebär för familjen att ha dem i skolan. Därför söker vi fler skolfaddrar! Det kostar 100 kronor i månaden, eller om
du vill betala för ett helt år blir det 1200 kronor.
Sätt in ert bidrag på: BG: 900-5042 eller Swish: 123 900 5042
Skriv fadder skolbarn på inbetalningen och ange din mailadress så att vi kan skicka nyhetsbrev till dig!
Det här skolåret kommer det förhoppningsvis att hända en hel del. Den
nya jordbävningssäkra skolan kommer att bli färdig – förmodligen
kommer man att flytta in efter hand som klassrummen blir färdigbyggda
och inredda. Denna nya skola kommer, förutom att vara en betydligt
säkrare skola än den gamla, också att bli mer anpassad till
skolverksamheten och med flera möjligheter till utveckling. T ex
kommer det att finnas elektricitet i skolan vilket möjliggör en datasal.
Redan nu har vi fått 10 begagnade laptops från ett företag i Sverige att
börja med.
Toaletterna kommer att göras mer hygieniska med tillgång till rinnande
vatten och på dricksvattnet kommer en vattenrening att kopplas in –
också sponsrad från Sverige.

Lärarna på skolan planerar att utveckla verksamheten och
göra den bättre – ”Vår skola ska bli den bästa i området” sa
man när vi besökte dem i mars. En satsning på bättre
engelskundervisning, på datorer och på en modernare
pedagogik ville man ta itu med.
Ett projekt som 32 rektorer i områdets skolor tagit initiativ
till, handlar om att åka på studiebesök till några av
Kathmandus mest framgångsrika skolor för att se om man
kan lära av dem, kommer att genomföras under året. Tuki
Nepal har tagit på sig att sponsra denna studieresa till
Kathmandu mot att rektorerna återkopplar såväl
planeringen av resan med målsättning och syfte samt att
de rapporterar om de förändringar man efter resan kommer
att ta itu med på sina respektive skolor.
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Slutligen kommer vårt projekt om specialundervisning att påbörjas under detta läsår. Det innebär att ett antal elever
i Janabawhana skolan i Jyamrung och i Jana Jyoti skolan i grannbyn Saukora, kommer att få extraundervisning för
att klara skolarbetet bättre. De kommer att få en mindre måltid efter skoldagens slut kl. 16 och sedan få ta del av
den extra undervisningen under en timme per skoldag.
Extraundervisning är inget man tillämpar i nepalesiska skolor som är mycket inriktade på att stödja de barn som är
mest begåvade. Den extraundervisning som kommer att startas upp kommer att läggas på en basal nivå där det
gäller att identifiera barnets problem och därefter ge en adekvat undervisning utifrån detta. Bara att få lärarna att se
och uppmuntra de barn som inte gör så bra ifrån sig kommer att bli en utmaning!
Har du erfarenhet av specialundervisning och vill hjälpa till med att planera detta projekt så hör gärna av dig till oss:
info@tukinepal.org. Vi har en liten grupp inom Tuki Nepal som arbetar med skolfrågor och skulle behöva stärka
denna med fler kompetenser.
Slutligen en hälsning från några av flickorna i Jyamrungskolan:
”Namaste – det är viktigt att gå i skolan för då kan du få ett bra arbete!”
//Ewa Söderberg
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Skolhälsovård i Jyamrung
I slutet av oktober åker ett team bestående av tre läkare och fyra sjuksköterskor till Nepal för att återigen börja
bygga upp skolhälsovården i Jyamrung och grannbyn Saukora. Det var våren 2014 Tuki Nepal påbörjade detta
arbete i Jyamrung genom att tillsammans med sjukstugans personal undersöka samtliga elever vid
Jyamrungskolan och dokumentera detta på hälsokort. Tyvärr avbröts detta arbete av jordbävningen 2015 – men nu
är det dags att ta upp det igen.
Målsättningen är att samtliga elever vid två skolor skall få en hälsoundersökning och att sjukstugans personal ska
vara en del av detta så att de i framtiden kan genomföra hälsoundersökningarna på egen hand. Det svenska
teamet har två uppgifter; att undersöka och dokumentera samtliga barns hälsotillstånd vid de båda skolorna samt
att coacha och visa sjukstugans personal hur detta ska göras i framtiden. I år kommer samtliga elever vid skolorna
att undersökas, men sen är det meningen att varje elev ska göra en hälsoundersökning tre gånger under skoltiden,
i årskurs 1, 4 och 8.
Då det inte finns någon läkare vid sjukstugan kommer vi att samarbeta med dr Sudha Shahi från Nepal. Hon var
med vid hälsoundersökningarna 2014 och kommer att hjälpa oss att överföra kunskap till sjukstugans personal.

Healthcampen, som vi kallar den, kommer också att innebära att alla elever får sina tänder undersökta. För detta
samarbetar vi med dr Bebina Shrestha och hennes kollegor som under de senaste 4 åren genomfört
tandläkarundersökningar i området, på Tuki Nepals bekostnad. Tandläkarservicen är redan etablerad och till
hösten börjar Srijana Tamang arbeta vid sjukstugan. Hon är då färdig tandhygienist, (förutom att hon är utbildad
och erfaren barnmorska) efter tre års utbildning som Tuki Nepal sponsrat. Srijana har redan deltagit i de senaste
två tandläkarcamperna, men kommer från och med i höst att kunna jobba med tandhälsovård mellan tandläkarnas
besök två gånger om året. Sjukstugans tandläkarservice kommer alltså att utvecklas.
Det svenska team som åker i väg på Healthcamp 2017, är volontärer och betalar därmed alla sina egna kostnader,
resa, uppehälle och andra omkostnader. Men för att vi ska kunna genomföra healthcampen på ett bra sätt och
kunna betala dr Sudha och ett antal tolkar, har teamet som målsättning att samla in 50 000 kronor till i oktober.
Med dessa pengar bakom oss kommer vi också att kunna sända ev patienter vi hittar till Kathmandu för vidare
undersökning och vård. Hjälp oss att få ihop 50 000 kronor genom att sätta in pengar på:
BG: 900-5042 eller Swish: 123 900 5042 Skriv Healthcamp på inbetalningen.
Du kan också gå in på http://www.tukinepal.org/fundraiser/healthcamp-2017/ där du hittar vår insamling och bara
följa instruktionerna. Som du ser har vi en bit kvar till målet!
Självklart kommer vi att rapportera i ett kommande nyhetsbrev om Healthcamp 2017 vid Jyamrung och Saukora
skolorna.
//Ewa Söderberg, projektledare för Healthcamp 2017
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Musikkväll för byn Majigaun på Kafé de luxe
Den 12 maj hölls en uppskattad och trevlig musikkväll för Nepal på Kafé de luxe i Växjö. Det var studentföreningen
Together for Sustainable Reconstruction och Multicultural som tagit initiativet och tillsammans med Tuki Nepal
genomfördes kvällen på ett fantastiskt sätt. Kafé de luxe, som jobbar mycket med att arrangera musikevent, ställde
upp med lokal, marknadsföring och en del artister och skänkte hela kvällens inträde till att återuppbygga byn
Majigaun i Nepal.
Tack Kafé de luxe!
Artisterna för kvällen uppträdde gratis och framförde ett mycket uppskattat och varierat program.
Tack Billner & Dahlberg, Sofia Pira, Utopia, Spöket i köket och Kristian Antilla!
Bildvisning och redogörelse för arbetet i Nepal varvades med musik:
Tack Together for Sustainable Reconstruction och Tuki Nepal!
Dessutom ett stort tack till Mattias Söderberg som gjorde kvällen möjlig med allt kringarbete!
Totalt gav kvällen 38 000 kronor, vilket betyder att 2 familjer kan sätta igång med att bygga sina hus i Majigaun!!

Foto: Together For Sustainable Reconstruction
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Öppna Tukiträffar om Nepal!
För att bredda vårt arbete och hitta fler faddrar och sponsorer planerar Tuki
Nepals styrelse att erbjuda fler städer än Växjö, att anordna träffar om Nepal.
Tanken är att ha en enkel träff över lite fika på ett trevligt ställe i din stad, där vi
från Tuki Nepals styrelse kan berätta och visa bilder om vårt arbete. Träffen ska
vara öppen för alla men vi kommer i första hand att kontakta er som är
medlemmar/ faddrar på orten.
Planen är att i höst börja med Malmö, Göteborg, Stockholm och kanske
Linköping, där vi redan har kontakter att arbeta med. Till våren 2018 vill vi så
fortsätta med fler intresserade städer.
Hjälp oss att anordna träffar i din stad!
Kontakta Tuki Nepal på info@tukinepal.org

Födelsesdagsinsamlingar och Gåvobrev
Under det senaste året har flera faddrar hört av sig velat göra insamlingar i samband med födelsedagar eller
begravningar. Tuki Nepal ställer gärna upp på detta och kan också meddela initiativtagarna om vilka som deltagit
och hur mycket som totalt kommit in genom den speciella insamlingen.
Du kan också besöka vår insamlingssida där du kan skapa en egen insamling och följa hur den går:
http://www.tukinepal.org/fundraiser/
Tuki Nepal tillhandahåller också Gåvobrev vid uppvaktningar eller donationer. Gåvobeviset utformar vi efter
önskemål och innehåller oftast en bild från det projekt pengarna ska gå till. Gåvobrev gäller såväl privatpersoner
som företag eller organisationer.
Hör av dig till info@tukinepal.org om du vill ha ett gåvobrev.
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