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Bygg upp Nepal projektet går vidare
I dagsläget har Build up Nepal, det nepalesiska sociala företag som Tuki Nepal hjälpt till att starta, projekt igång i 8
olika byar och då är Jyamrung oräknad eftersom man inte kommit igång med byggandet där än.
Konceptet med att sälja in maskin och utbildning har visat sig fungera bra och alltfler NGO:s från såväl Nepal som
från andra länder är intresserade av att påbörja ett samarbete med Build up Nepal för att lära sig hur man ska
bygga. I konceptet ingår också att Build up Nepal kollar upp projekten ett par gånger efter utbildningen för att se att
allt görs rätt och riktigt och att det fungerar som det ska.
I byn Majigaum är de första två husen tillverkade av compressed bricks färdiga och inflyttade och 8 till är under
byggnad. Men det är ytterligare 70 hus som ska byggas i Majigaun. Varje hus kostar 40 000:- och då gör byborna
själva allt arbete.
Det lilla samhället Ryd i Småland har startat en insamling under namnet Rydhuset för att sponsra en familj med ett
hus. I Ryd bor det 1415 invånare – alltså ungefär dubbelt så många som i Majugaun. Men kan denna lilla by i
Småland sponsra ett hus borde många fler kunna göra det. Se det som en utmaning:
Gör som Ryd – Bygg ett hus i Majigaun, Nepal. BG 900-5042.
Vill du följa utvecklingen för Build up Nepals projekt så kan du göra det på www.buildupnepal.com eller på deras
Facebooksida Build up Nepal.
Genom att Tuki Nepal finansierat uppstart och utveckling av Build up Nepal har vi också fått igång långt fler
återuppbyggnadsprojekt än om vi endast jobbat med egna byggen i vår fadderby Jyamrung.
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Indus barnhem har återuppstått!
Jordbävningen 2015 gjorde Indu och barnen hemlösa. Tack vare Tuki Nepal har ett nytt barnhem öppnats.
Förra årets kraftiga jordbävning förstörde många byggnader i Kathmandudalen. Även Indus barnhem i Patan.
Skadorna på huset var så omfattande att änkan Indu och de åtta barnen som hon tagit hand om, tvingades leva
utomhus efter skalvet.
-

Det var kallt, vi var rädda och överlevde på lite kex och te, berättar drygt 60-åriga Indu.

Vändpunkten kom strax efter skalvet när Indu fick kontakt med Tuki Nepal. Under flera års tid har Bina Shrestha
hjälpt Indu med alltifrån bokföring och pappersarbete till att skaffa fram ekonomiskt stöd och sponsring av
verksamheten. Även vid detta tillfälle kom Bina som en räddare i nöden. Först försågs Indu och barnen med mjölk,
ris och nudlar. Så småningom också med en ny bostad.
-

Vi är så otroligt tacksamma och lyckliga över all hjälp vi fått från Bina och Tuki Nepal, säger Indu, samtidigt
som barnen kommer hem från skolan.

Huset stod inflyttningsklart nu i vår. Indus barnhem finns på nedervåningen och förfogar över fem rum. Köket är
fräscht och rymligt. Detsamma gäller toaletten och duschen. Pojkarna har en egen sovsal. Flickorna en annan. I ett
rum finns både Indus kontor och den säng där hon sover på nätterna. Ett annat rum används som
lagringsutrymme.
-

Vi bor klart bättre nu jämfört med vårt gamla barnhem, säger Indu nöjt.

Samtidigt fortsätter tillvaron att vara tuff för både henne och barnen. Vardagen är en snäv balansakt för att överleva
på små ekonomiska resurser. Varje månad slukar hyra, skolavgifter och mat cirka 7000 kronor. Och liksom tidigare
saknar Indu och barnen hjälp från den nepalesiska staten.
-

Men både jag och barnen känner oss trygga. Hjälpen från Tuki och Bina gör att jag sover gott på nätterna,
säger Indu samtidigt som kvällsljuset tonar ut över Patan.

www.facebook.com/tukinepal

info@tukinepal.org

http://www.tukinepal.org/

Tel: 0708-48 69 95
Sida 2

Nyhetsbrev
Juni 2016

Historien om Lalit
-

Hej, jag heter Lalit!
Vad heter du?

För två år sedan möttes jag av ett nyfiket skratt på Indus barnhem. Att både pojken och skrattet fanns där var
ungefär lika osannolikt. Under inbördeskriget dödades Lalits far i samband med ett bakhåll. Eftersom modern
saknade jobb och möjligheter att försörja sina barn, skickades Lalit från hemtraktens Kailali i västligaste Nepal till
huvudstaden Kathmandu med förhoppningar om hjälp.
Indus barnhem stod för räddningen. Här levde och lekte Lalit tills förra årets jordbävning. Plötsligt var förhållandet
det omvända. Det katastrofdrabbade Kathmandu framstod som farligt och Kailali som tryggt. Särskilt som Lalits
mor nyligen fått jobb som städerska på en skola. Hennes lön var inte hög, men tillräcklig för att mätta den lilla
familjen. Rektorn på skolan lovade dessutom Lalit fri undervisning, ifall han kom hem.
Indu har alltid haft som målsättning att barnen förr eller senare ska kunna återförenas med sina familjer, så fort
som hemförhållandena är trygga. Och nu var tiden den rätta för Lalit.
-

Han var så glad den morgon då han skulle sätta sig på bussen och resa till sin mor, minns Rajan Kharel som
hjälper till på barnhemmet

Under de första månaderna höll de kontakten via mobiltelefon. Skolgången gick bra. Lalit var glad och trygg i
sällskapet från sin mor.

Nu är det ett tag sedan vi hördes av, kanske har Lalit tappat
bort sin mobiltelefon. Det är en livlig och lekfull pojk, men visst
är jag lite orolig, funderar Rajan.
Bina och Rajan har jobbat på att få kontakt med Lalit igen. Men
det är en lång väg till byn där han nu bor i västra Nepals
bergslandskap. Vi vill också förvissa oss om att han får
fortsätta skolan – Lalit är en begåvad elev med goda resultat
och han kommer att behöva en utbildning för framtiden.
Och så i förra veckan hördes Lalit av – han mår bra och går i
skolan i sin hemby. Skolan är väl inte lika bra som den han gick
i i Kathmandu – men Lalit säger att den är ok. Kanske får vi i
Tuki anledning att hjälpa Lalit att studera vidare om några år.
//Micke P

Vill du hjälpa barnen på Indus barnhem så gör du det på
BG 900-5042 och skriver Indus barnhem och ditt namn och
adress på inbetalningen.
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Läget vid sjukstugan i Jyamrung
Sjukstugan drivs fortfarande i de provisoriska lokalerna av plåt, då det beslutats att man måste byta plats för att
bygga den nya sjukstugan en bit upp i sluttningen. Nu är marken utvald och det saknas endast ett köpeavtal.
Build up Nepal, det sociala företaget som Tuki Nepal varit med att starta, vill inte sätta igång byggnationen innan
kontraktet är påskrivet – något som annars är vanligt i Nepal. Marken ligger ungefär 10 minuters väg upp i
sluttningen från den gamla, förstörda sjukstugan och den tillfälliga. Ritningarna är klara och klartecken från
distriktsregeringen finns. Så fort köpekontraktet är klart kan Build up Nepal sätta igång. Nu närmar sig emellertid
monsunen och det går snart inte att arbeta mer än halva dagen p.g.a. monsunregnet. Men byggstenarna,
compressed bricks, är färdiga och det är bara att börja bygga. Vi hoppas att sjukstugan ska kunna vara
inflyttningsklar i början av hösten.
Personalstyrkan har återigen förändrats – de två Health assistants som arbetat där i drygt ett år har slutat och en
ny Healthassistant har anställts. Och man letar efter en barnmorska eller sjuksköterska istället för en andra
Healthassistant. Vår undersköterska Roshina och vaktmästare Shiva Hari arbetar kvar – så kontinuiteten finns.
Nedan finns en kort intervju med vår nye Healthassistant Santosh Adhikari.
Personalomsättningen är ett problem – men snart har Tukis satsning på att utbilda egen personal börjat landa. Då
är Srijana Tamang, som med finansiering av Tuki Nepals håller på att utbilda sig till tandhygienist ovanpå sin
barnmorskeutbildning färdig med sin utbildning och kommer att jobba minst två år i sjukstugan i Jyamrung. I
dagarna har hon deltagit i den tandläkarcamp som man kan läsa om på annan plats i detta nyhetsbrev. Och ett och
ett halvt år senare är Prasand Dhaunya färdig med sin Healthassistant utbildning. Sen hoppas vi få en stabilare
personalsituation vid sjukstugan.
Men i alla fall fungerar sjukstugan bra just nu. Shantosh Adhikari är en duktig och omtyckt person med ambitioner
och Roshani har jobbat vid sjukstugan ganska länge vid det här laget.
Nu väntar monsunen och de därmed vattenburna sjukdomarna som tyfoidfeber och diarréer.
Följande intervju med Healthassistant Shantosh Adhikari är gjord av Jenny Svärd som besökte Jyamrung
tillsammans med sin man på bröllopsresa i februari – mars i år.
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Intervju med Shantosh Adhikari, ny Health Assistant på sjukstugan i Jyamrung
Shantosh har varit anställd som Health Assistant på sjukstugan i Jyamrung sedan januari 2016. Shantosh är 22 år,
kommer från Dhading och har avslutat en treårig kurs i ”General Medicine” på All Nepal College i Katmandu. Han
blev anställd på rekommendation av sjukstugans föregående Health Assistant. Shantosh berättar att dagarna i
Jyamrungs sjukstuga kan se lite olika ut; vissa dagar är det lugnt och andra dagar kommer det flera patienter.
Oftast handlar det om luftvägsinfektioner eller olika typer av magont.
Shantosh har en yngre bror som studerar naturvetenskap i Katmandu samt en syster som har utbildat sig till
sjuksköterska och arbetar i USA. I sin nya roll hoppas Shantosh kunna få möjlighet till vidareutbildning, och ser
fram emot att kunna arbeta i den planerade nya kliniken när den blir byggd - för närvarande arbetar han i en
temporär byggnad eftersom den förra kliniken förstördes i jordbävningen. På frågan om vad han tycker om att göra
på fritiden, svarar Shantosh: ”läsa böcker, spela tv-spel och spela volleyboll”, där den senare är en av de mest
populära sporterna i de låglänta delarna av Nepal.
//Jenny Svärd
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Tandläkarcamp i Jyamrung och Sukora
Tuki Nepal har som målsättning att genomföra 2 – 3 tandläkarbesök i
Jyamrung och någon grannby varje år. Tandläkare Ajay Shakya, från
tandläkarhögskolan i Chitwan, har på ett föredömligt sätt under
nästan 3 års tid jobbat med att bygga upp en kontinuerlig översyn av
skolbarnens tänder i Jyamrungskolan med tandborstning som
grundsten. Detta har skett 2 – 3 gånger per år och genomförts
tillsammans med sjukstugans personal och skolans lärare.
En lärare har mellan besöken ansvarat för att tandborstningsprojektet
fungerat och sjukstugepersonalen har kollat upp projektet en gång
per månad. Dr Ajay har nu tillfälligt flyttat till Japan för att doktorera
och istället har han rekommenderat en ung kvinnlig, just
utexaminerad tandläkare att fortsätta projektet. Bebina Shrestha och
henens kollega genomförde ett tandläkarbesök i Jyamrung och
grannbyn Sukora i början av december 2015 och i dagarna har de
genomfört det andra besöket.
Bebinas slutsatser från det första besöket är att tandläkarbesöken i
Jyamrung skolan har gjort stor skillnad för skolbarnens tandstatus
och att man nu ska utöka verksamheten till Sukoraskolan där barnens
tänder var mycket sämre än i Jyamrungskolan och där många barn
inte borstade tänderna alls.
Vi har ännu inte fått någon detaljerad rapport från denna andra
tandläkarcamp som genomfördes under 5 dagar i början av juni i de
båda skolorna. Men det har fungerat mycket bra och såväl skolbarn,
lärare som föräldrar är mycket nöjda. Tandläkarna har dessutom haft
tid att ta emot en del vuxna patienter med enklare besvär. Större
problem måst tyvärr remitteras till Kathmandu p g a dålig utrustning
ute i byarna. Men vi har fått lite bilder från campen.
Sjukstugepersonalen deltog förstås även denna gång liksom vår blivande tandhygienist/ barnmorska, Srijana
Tamang som snart avslutat sin utbildning till tandhygienist i Kathmandu. När Srijana börjat arbeta på sjukstugan
kommer tandprojektet ytterligare att stärkas.
Tuki Nepal vill fortsätta denna satsning på tandvård ute bland våra fadderskolor. Varje camp kostar ungefär
10 000:- och det innefattar såväl material som personal och deras resor och uppehälle i byn. Hittills har vi betalat
detta med de pengar som blev över från Healthcamp gruppen vid de båda resor med svensk sjukvårdspersonal
som gjorde 2011 och 2012 och från vår sjukfond. Men om detta ska bli ett långsiktigt projekt söker vi sponsorer till
Tandläkarcamperna. Kanske finns det tandläkare eller tandhygienister i Sverige som vill bidra till att tandstatusen
höjs bland barnen i Nepals bergsbyar.
Vill du bli sponsor – eller känner du någon tandläkare som skulle vilja bidra till detta projekt så hör av dig till
info@tukinepal.org eller ring Ewa Söderberg på 0708 48 69 95.
Om någon vill ta del av de rapporter som våra tandläkare skickar till oss efter varje camp så maila till oss på
info@tukinepal.org
//Ewa Söderberg
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Nepalresan 2016
Vi var ett gäng med olika bakgrunder, även om fyra av oss var från Holtab, som landade i Kathmandu den andra
mars. För de som var där för första gången var det extra spännande att uppleva kultur och miljöskillnaden
gentemot Sverige.
Man möts av ett vimmel med bilar och motorcyklar som tutar och folk som går mitt i gatan samtidigt som det kan
dyka upp en buss med en get fastbunden på taket. Det är något man aldrig sett på våra svenska vägar!
På något sätt tar sig alla fram även om man kan tycka att det är helt kaosartat i trafiken. På vår resa så hade vi
glädjen att få besöka flera platser som skiljer sig åt på många sätt.

Majhigaun
Väl framme i Majhigaun så förstod vi att vi var mycket efterlängtade då alla omedelbart samlades till ett gemensamt
möte. Här hann vi under ett par intensiva dagar med mycket, bland annat:
 Stormöte med alla bybor, direkt när vi anlände, för att planera återuppbyggnaden.
 Besök hos samtliga åtta nya husägare, de hus som producerats av bambupaneler.
 Titta på det nya byggsättet med block (earth bricks). Vi provade även på att pressa block, och tro mig, det
är inte så enkelt som det ser ut! Det är verkligen inte bara att jobba med kraft utan också att använda sig
av rätt teknik när man sedan hanterar dem innan de torkat.
 Besök av den nybyggda sjukstugan och på skolan i dalgången.
På resan från Majhigaun så stannade vi till för att beskåda världens högsta
Shivas staty, hela 44 meter hög.
Jyamrung
Under vårt skolbesök, när Ram höll tal, så kom det ett efterskalv.
Alla på skolan stannade till och de barn som var inne i klassrummet sprang ut
och ropade ”Earthquake”. Skalvet varade bara under några sekunder men man
kunde känna hur kraftfullt det var när det kom rullande emot oss från övre
delen av berget. Någon minut senare så var allt som vanligt och vi fick reda på
att epicentrum låg i Dhading distriktet, precis där vi befann oss, och låg på 4,8
på Richterskalan.
Dohla
Vägen dit var nog den sämsta vi åkt på. Guiden frågade efter vägen flera
gånger då vi kom fel hela tiden, inte så konstigt som vägarna ser ut. Väl
framme fick vi se en exemplarisk byggarbetsplats. Allt var mycket
välorganiserat och arbetet utfördes mycket väldigt effektivt samtidigt som det
rullade på i lugn takt.
Tack Ram Sapkota för en väl planerad tid och med mycket god mat. Ett extra
tack till Mikael Persson som med all sin kännedom om Nepal berikat vår resa.
Dessa veckor kommer vi att minnas och vi lär komma tillbaka!
Hela resan var fantastisk och rekommenderas varmt till alla som funderat på
att åka!
Gordon & Ulrika Gunnarsson
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Boka in söndagen den 24 juli!

TOLGFOLK – musik bygger hus i Nepal!
Varje sommar arrangeras TOLGFOLK – världsmusik för välgörenhet – i Tolg utanför Växjö. 2016 kommer
pengarna att gå till att bygga hus i byn Majigaun i Nepal.
Ännu är inte programmet spikat – men Norrvidingespel är givna. Men det blir inte bara folkmusik utan ett blandat
program som avslutas med ”Öppen scen” där vem som helst kan spela och sjunga.
Musik blandas med dans, loppis och lotterier – och hela behållningen går till byn Majigaun i Nepal.
TOLGFOLK startar kl 15 den 24 juli och håller på till kl. 23. Platsen är Pannkakshuset i Tolg där du kan äta god
ekologisk mat.
Mer info kommer att läggas ut på vår webbsida www.tukinepal.org under Nyheter och på vår Facebooksida Tuki
Nepal Society. Så håll ögonen öppna! Du kan också kolla Tolgfolks facebooksida: Tolgfolk.
VÄLKOMNA till en trevlig eftermiddag och kväll!

Stöd oss i vårt arbete
Bankgiro: 900-5042
Swish: 123 900 5042
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