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Namaste!
Monsunen är på upphällningen i Nepal – regnet har i princip slutat falla. Nu återstår det för vägarna att torka upp
innan byarna blir tillgängliga igen. Detta års monsun har varit kraftigare än normalt. Södra Nepal har drabbats av
stora översvämningar med förstörda hus och skördar och i den bergiga norra delen har många jordskred dragit
fram över vägar som blivit ofarbara. Infrastrukturen i Nepal är mycket dålig och vädrets makter förbättrar inte
situationen. Och tyvärr verkar det som om monsunen blir allt mer opålitlig år från år – klimatförändringen drabbar
även Nepal.
I detta nyhetsbrev finns två färska berättelser från personer som nyligen besökt Nepal och våra projekt. Det finns
också en kort rapport från sjukstugans personal i Jyamrung. Sjukstugan med personalbostad är i princip färdiga att
flyttas in i och arbetet med att bygga den nya jordbävningssäkra skolan tar nu fart när vägarna åter är farbara.
Målsättningen är att bygga färdigt de första 9 klassrummen till årsskiftet för att sedan bygga de återstående två
under våren 2018. På detta sätt kan undervisningen flytta till riktiga lokaler redan innan hela skolan är helt färdig.
Söndagen den 26 november kommer Tuki Nepal att ordna ett möte i Växjö där man bl a kan lyssna till det
sjukvårdsteam som åker till Nepal i slutet av oktober för att starta upp skolhälsovård i två byar. För dig som finns i
Växjötrakten – passa på att komma och få ta del av helt färska nyheter och bilder.
//Ewa Söderberg

Tuki-träff
Nepal idag och i framtiden
Söndag den 26 november, kl 15 – 18 IOGT/ NTO-huset vid Vattentorget i Växjö
Kom och fika, lyssna och titta när några av våra medlemmar visar bilder och berättar.


Tuki Nepal i framtiden – hur ska vårt arbete se ut?



Healthcamp 2017 – Tukis hälsoteam berättar.



På motorcykel i Himalaya.



Vad händer med återuppbyggnaden efter jordbävningen?

Alla medlemmar, faddrar och sponsorer är välkomna!
Anmäl via sms 0704 1906 77 eller chris2011@hotmail.se

Välkomna!
www.facebook.com/tukinepal

info@tukinepal.org

http://www.tukinepal.org/

Tel: 0708-48 69 95
Sida 1

Nyhetsbrev från Tuki Nepal Society
Oktober 2017

Kort rapport från sjukstugan
Följande rapport kom från Health assistant Bigyan Budha Siris i förra veckan (rapporten har sammanställts och
översatts från en chatt på Messenger). Bilderna kom också via Messenger och får illustrera rapporten. De föreställer de tre anställda vid sjukstugan och undersköterskan Pushpa i full gång med undersökning. Så här berättar
Bigyan:
Under september månad har vi haft 272 patienter på sjukstugan. Det är fler än vi brukar ha. De flesta har febereller diarré sjukdomar som orsakas av det varma vädret och monsunregnet. Det är mycket lunginflammation,
tyfoidfeber och andra bakteriella sjukdomar. Idag ligger en man med tyfoidfeber inlagd på sjukstugan med dropp.
Men vi kan inte behålla honom över natten p g a de dåliga förhållanden vi har vid sjukstugan utan han får gå hem
till natten och komma tillbaks i morgon bitti för ev mer behandling.
Men jag var uppe vid den nya sjukstugan idag och tittade – ungefär 5% av arbetet återstår, främst målning och vi
hoppas att snart kunna flytta över verksamheten dit. Sen kommer vi att kunna ha inlagda patienter över natten.
Vi har också haft dåligt med medicin i under vissa perioder under monsunen då inga transporter har kunnat ta sig
fram på vägarna och den beställda medicinen fastnat i distriktshuvudstaden Dhading. Men nu har ny medicin
kommit fram till sjukstugan igen.
Vi ser fram emot att få flytta till den nya sjukstugan och har skrivit ihop en lista över de inventarier och utrustning vi
behöver köpa in – det mesta av det vi haft i den provisoriska sjukstugan under de senaste två och ett halvt åren är
mer eller mindre förstört och måste förnyas.
Under de kommande veckorna kommer man att färdigställa sjukstugan och personalbostaden, köpa in det som
behövs inomhus och flytta in. Så här ser sjukstugan ut idag:
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Holtab i Nepal igen
Holtab i Tingsryd är en av Tuki Nepals äldsta och trognaste sponsorer. De har huvudsakligen hjälpt Tuki Nepal
gällande elektricitet och kraftöverföring men har nu under hösten 2017 engagerat sig i att hjälpa Build up Nepal, vår
utförandeorganisation gällande återuppbyggnaden, att bygga upp en fungerande verkstad för att kunna serva, laga
och justera maskiner och verktyg. Henrik Johansson, Michael Fohlin och Samuel Svensson från Holtab tillbringade
två veckor under augusti månad med att på plats i Nepal arbeta fram en fungerande verkstad. Så här beskriver de
sin resa och sitt arbete:
Vi fick komma ut på site (Daman) redan första arbetsdagen. Framme i Palung där husen byggdes, kastades vi
direkt in earthbrick-tillverkningen och de bekymmer de hade med maskinerna. Här var det en grön maskin som
gjorde lite mindre block samt en orange som gjorde lite större. Den gröna hade problem med att en axel var utsliten
men även att blocken blev 6 mm för höga. Vi hjälptes åt att skruva ned maskinen utan lyckat resultat, så vi
bestämde att ta med den tillbaka till verkstaden dagen efter.
Information från byggsite och processförståelse insamlades. Bult & mutter slängs regelbundet på marken och oljiga
+ grusiga verktyg läggs oavtorkade tillbaka i påsen. Att göra maskinservice snabbt prioriteras alltid framför att jobba
rent/med framförhållning. Enkla behållare för verktyg och fästelement, som kan tas med ut på site vid varje resa,
skulle lösa problemet.
Väl hemma från Daman med en massa intryck och framförallt insikt i hur maskinerna fungerar så var det dags att
bege sig till verkstaden. Vi kom snabbt underfund med att vi skulle börja storstäda, vilket vi gjorde. Det var
ordentligt dammigt och ordentligt rörigt i verkstaden.
Efter någon dag har vi hunnit med en del praktiskt i verkstaden med grundrengöring av utrymmet och alla
inventarier där; satt upp verktygstavla och svetsrökfläkt, rensat ut lagringsartiklar och påbörjat spårbarhetsarbetet.
Vi har jobbat tillsammans med den praktiskt lagde verkstadsförmannen Himal och han förstår 5S- & effektivitetstänket, samtidigt som han ser utmaningarna i att implementera det på längre sikt (än 11 dagar för oss från Holtab).
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Efter ett par dagar var läget i verkstaden och förrådet helt annat än tidigare. Rensning, städning, uppmärkning,
organisering och uppfinning har genomförts. Henrik byggde ett rejält hyllplan över tidigare obrukbar yta
(plywoodtäckt avrinningsdike genom verkstaden), Michael en innelyft med hjälp av ena medhavda winschen och
Samuel gjorde ett doseringskärl som passar båda de små tegelmaskinerna, ett koncept för att varje gång styra upp
tegelstenens hårdhet och maskinens fortvariga hållfasthet. Vi har också jobbat med spårbarhet av verktyg och
utrustning, bland annat med hjälp av skuggfigurer, text och färg.
Vad vi åstadkommit:












Städat och rensat ur verkstaden på onödigt material
Strukturerat/organiserat upp verkstaden genom märkning av verktyg, reservdelar, hyllor mm
Installerat en svetsrökfläkt för bättre inomhusklimat
Byggt ett rejält hyllplan över tidigare obrukbara ytor
Byggt en lift för enklare hantering av maskinerna inomhus (maskinerna är väldigt otympliga att lyfta, en liten
maskin väger ca 200kg och en stor det dubbla)
Hade med oss en kran för lastning/lossning utomhus, arbetet med fundamentet påbörjades och blev klart
veckan efter vi åkte hem
Tillverkat prototyp till doseringskärl för dom små maskinerna
Sorterat upp plåt, stålbalkar, rör, armeringsjärn mm (fanns utspritt på flera olika platser)
Gått genom de små maskinerna och tagit fram listor med relevant fakta över samtliga bultar och muttrar (längd,
diameter, gäng typ) för att kunna bygga upp ett lager
Städat ur och organiserat upp förrådsutrymmen
Infört städrutin (verkstadspersonalen ansvarar för att verktyg och material iordningställs i slutet av arbetsdagen
för att städpersonalen ska ha möjlighet att städa på ett rationellt sett morgonen efter (innan verkstadspersonalen drar igång igen).

Summering: Verkstad med tillhörande personal har en stor potential, vi tror starkt att vårt arbete gör arbetet enklare
och effektivare men det krävs ett fortsatt arbete för att underhålla det på sikt.

En kväll arrangerade vi Holtab-kväll med "After work" vid hotellet och därefter mat på utsökta Ghangri Cafè. Den
som aldrig ätit Thukpa och Momos i Nepal har verkligen missat fantastisk lokal matkultur.
Vi blev även hembjudna till Kulendra (Build up Nepals huvudingenjör) och hans familj på middag. 13.00 kom hans
privatchaufför och hämtade oss för vidare resa mot hans hem en bit utanför Kathmandu. Vi blev serverade
grillbuffé, till det både öl vin och whiskey. Vi hade en mycket trevlig eftermiddag.
//Henrik Johansson, Michael Fohlin och Samuel Svensson
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Tillbaks i Nepal
När jag lämnade Nepal i maj 2015 hade det bara gått fyra veckor sedan jordbävningen. Skadan var fortfarande
svår att överskåda och det var med ett tungt hjärta jag lämnade landet. Sedan dess har jag från hemmaplan fått ta
del av all utveckling och återuppbyggnad som skett, men det var ändå med viss osäkerhet för hur det skulle kännas
som jag återvände till Nepal nu i september.
I början av min resa besökte jag byn Maji Gaun tillsammans med tre representanter från Build Up Nepal. Det var
mitt första besök i byn och något jag direkt slogs av var aktiviteten, återuppbyggnaden är verkligen i full gång!
Tjugotvå jordbävningssäkra hus har hittills blivit byggda eller är på gång, och kontrakt finns för att bygga ytterligare
tio.
Ambika Maji, en 25-årig kvinna, är en av dem som fått
flytta in i ett av dessa nya hem. Tyvärr lider hon sedan
länge av en allvarlig epilepsi som gjort livet, både för
Ambika och hennes närstående mycket svårt. Därför
var det väldigt glädjande att få höra att epilepsimedicinen Tuki Nepal beslutat sig för att sponsra, gett
stora förbättringar i hennes livskvalitet och minskat
både intensiteten och frekvensen av anfallen.
En verklig höjdpunkt blev mitt besök i den nybyggda
skolan högst upp på toppen av den bergigt belägna
byn. De nya skolbyggnaderna var fantastiskt fina och
rejäla och både barn och lärare uttryckte stor glädje.
Under mitt besök var monsunen precis på tillbakagång,
och nästa steg efter regnens slut skulle bli att få dit nya
skolbänkar och katedrar.
Det finns fortfarande mycket att göra. Maji Gaun är en fattig by vars primära försörjning, fiske, är allvarligt hotad.
Grusupptag ur den stora floden som rinner genom dalen har kraftigt decimerat fiskbestånden och gör livet svårare.

Även om utmaningarna är många lämnade jag Maji Gaun med ett lättare hjärta än vad jag hade när jag kom dit.
Jag hade fått se exempel på hur återuppbyggnad faktiskt fungerar när det finns tydlig lokal förankring och en
känsla av ansvar hos lokalbefolkningen. Hur en förenings jobb i det lilla kan ge så stora utslag för individen som för
Ambika Maji och hur en ny skola kan ge framtidstro och stolthet för både elever och lärare.
// Agnes Johansson
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Sjukvårdsteam till Nepal
I slutet av oktober åker ett sjukvårdsteam från Tuki Nepal till Nepal och Jyamrung för att starta upp skolhälsovård i
två byar.
Om möjligt kommer vi att rapportera via Facebook under projektets gång. Om det inte funkar med uppkopplingen
kommer i vart fall nästa nyhetsbrev att rapportera om hur det gick.
Och på mötet i Växjö den 26 november kommer deltagare ur teamet att berätta och visa bilder från resan.
Vi kan berätta att hälsoteamet lyckats samla in nästan 60 000 kronor till projektet – bra jobbat!
På bilden syns Metta och Ole Kamp vid en av de loppmarknader som bidragit till att teamet nu har en ordentlig
summa pengar att använda till Healthcampen i november.
Till att användas till såväl löner till dr Sudha, den nepalesiska läkare vi kommer att samarbeta med och till de
personer vi behöver som tolkar, som till att skicka de barn som vi hittar och som behöver fortsatt behandling av
läkare till sjukhus i Kathmandu.

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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Kanelbullar för Nepal!
För andra året i rad har Fjällräven köpt kanelbullar av mej till sina 2.500! deltagare på Fjällräven classic till förmån
för husbygge i Maji Gaun. Kanelbullehuset.
Helen Roslund heter jag och jobbade som bagare på Kebnekajse Fjällstation den ödesdigra dagen 25 april 2015
när jordbävningen inträffade i Nepal. Ville göra något för hjälpa till med att bygga upp Nepal igen och startade i
augusti 2015 mitt projekt "Grandmas high altitude baking for our grandchildren in Nepal" eller
Kanelbulleprojektet!
Projektet vilar på tre ben. Det första är att baka kanelbullar och sälja. Det andra är att samla människor i alla
åldrar och över kulturgränser, baka, umgås och prata om Nepal och det tredje är att jag innan jag fyllt 60 år (2020)
ska försöka baka bullar på Everest Bacecamp.
Projeket startade med att jag bakade en 3-kilos kanelbulle och vandrade upp till Kebnekaises sydtopp , delade ut
bullen och pratade om just Kanelbulleprojektet. Hade vid den tiden fått kontakt med Tuki Nepal som jag bad
skulle hantera ev pengar och även med Resebyrån Pathfinder i Göteborg. Hade nämligen bestämt mej för att åka
till Nepal vandra och provbaka bullar.
Det gjorde jag och om det kan man läsa på http://grandma.bloggo.nu/
På samma adress kan man läsa om både 2016 och 2017 års Fjällräven Classic där min fd kollega på fjällstationen
Andreas och numera ansvarig för Fjällräven Classic tyckte att projektet var ”gott” på flera sätt.
Det är ett gott projekt och nu när Kanelbullens Dag närmar sej, den 4 oktober, uppmuntrar jag alla att
tillsammans baka, äta och kanske sälja bullar till förmån för uppbyggnaden av Nepal.
//Helen Roslund
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Så här kan du stödja Tuki Nepals verksamhet:
Fadder skolbarn:

100:-/ mån eller 1200:-/ år

Fadder sjukstuga:

100:-/ mån eller 1200:-/år

Fadder återuppbyggnad:

100:-/ år eller 1200:-/ mån

Fadder Indus barnhem:

100:-/ mån eller 1200:-/ år

Högre utbildning för flickor:

valfritt belopp

Övriga projekt:

valfritt belopp

BG: 900-5042
Swish: 123 900 5042
Glöm inte att skriva ditt namn, adress och email så att vi kan skicka nyhetsbreven!
Medlemskap i Tuki Nepal kostar 200:-/ år för enskild och 300:-/ år för familj.
Det är viktigt för TuKi Nepal att du blir medlem i föreningen. Då alla bidrag till våra projekt går oavkortat till dessa
är det medlemsavgifterna som vi kan använda till vår lilla men dock befintliga adminstration. T ex kommer portot
för våra nyhetsbrev att stiga då Posten beslutat att ta bort möjligheten till att skicka föreningsbrev – varje brev
kostar nu 7 kronor. De flesta av våra medlemmar/ faddrar och sponsorer får våra utskick per mail – men vi
respekterar förstås att alla inte har tillgång till dator eller skrivare. Du som får nyhetsbreven med brev – har du
mail som du använder så meddela oss!
Årets sista nyhetsbrev som kommer innan jul skickas alltid ut med brev tillsammans med ett inbetalningskort.

Autogiro!
Du som betalar ditt fadderskap varje månad kan f o m nu använda autogiro.
Så här gör du:
1. Gå in i din internetbank under autogiro och sök Tuki Nepal.
Alternativt be din bank hjälpa dig.
2. Fyll i mottagaruppgifter.
3. Fyll i avsändaruppgifter.
4. Godkänn och avvakta medgivande från Tuki Nepal.
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