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NAMASTE FADDRAR, SPONSORER OCH ÖVRIGA BIDRAGSGIVARE!
Det har hänt mycket i Nepal under sommaren som gått – mycket är negativt och har skapat stagnation i det
nepalesiska samhället – men det finns förstås positiva händelser också. Som t ex att en liten flicka föddes i
sjukstugan i Jyamrung i början av augusti. En ung mamma som gått många mil hem till sina föräldrar som bor
granne med sjukstugan, för att föda sitt första barn. Kvinnan bor med sin man och hans familj en dagsmarsch upp i
bergen där ingen sjukstuga finns och familjen hade inte råd att skicka den unga förstföderskan till Dhading
sjukhuset ännu längre bort.
Det var barnmorskan i sjukstugan, Elina Rai, som förlöste
den lilla flickan och mamman kunde redan nästa dag ta sitt
lilla barn och vandra hem till sin man uppe i bergen.
Vi har tidigare berättat att det är ett fåtal barn som föds i
sjukstugan nu, eftersom de flesta gravida kvinnor söker sig till
sjukhusen i Dhading eller Kathmandu för att föda.
Men just kvinnor som denna kvinna, fattiga kvinnor utan
möjlighet att bekosta en sjukhusförlossning, som behöver en
barnmorska i sjukstugan. Det finns många fattiga familjer i
området och för dessa vore det inte bra om vi förlorade vår
barnmorska.
Kvinnan och barnet fick två omgångar babykläder, 2
amningsklänningar samt 3000 rupisar som en gåva från
sjukstugan. Det ges till alla som föder barn där och kläderna
är uppsydda av en av de kvinnor som fått utbildning till
sömmerska genom mikrofinansieringsprojektet.

SAVE THE DATE!!!
MEDLEMSMÖTE FÖR TUKI NEPAL
SÖNDAG 21 NOVEMBER KL 15.00
Om covid-19 situationen så tillåter kommer medlemsmötet att bli fysiskt någonstans i Växjö, men
om viruset blommar upp igen blir det digitalt genom Teams som våra två senaste årsmöten varit.
Hur det blir och var meddelas i nästa nyhetsbrev, på vår webbsida www.tukinepal och på vår
Facebook.
På programmet står information om våra projekt – även om ingen från Tuki Nepal varit på plats
sedan november 2019, har vi fått såväl bilder som videos från våra projekt.
Dessutom kommer vi att diskutera kring våra projektgrupper här i Sverige som arbetar med att
utveckla de projekt vi har på gång. Vi behöver fler personer som vill engagera sig i dessa grupper
och planerar att göra en eller flera fadderresor så snart Covid-19 läget medger, då vi kan på plats
jobba vidare med det projektgrupperna planerat här hemma i Sverige.
SÅ ANTECKNA SÖNDAGEN DEN 21 NOVEMBER I ALMANACKAN REDAN NU!!!
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Tyvärr har negativa händelser dominerat i Nepal under sommaren. Covid-19 situationen är förvisso bättre än när
förra nyhetsbrevet skrevs, men stängningarna av samhället har påverkat levnadsvillkoren negativt för de allra flesta
invånare. Det är befolkningen i städerna som drabbats hårdast av detta även om landsbygdsbefolkningen också
känner av höjda priser på det mesta, framför allt mat. Men på landsbygden har man möjlighet att odla en del av sin
mat till skillnad från stadsbefolkningen som är beroende av att kunna köpa allt.
Positivt är att många nepaleser nu är vaccinerad både en och två gånger. Först Indien och senare Kina har bidragit
med vaccin och rädslan för att dö i Covid-19 har radikalt minskats även om många fortfarande blir sjuka. Hur
många som avlidit i Covid-19 är osäkert – de officiella siffrorna på drygt 10 000 personer är säkert lågt räknat men
dödstalen har sjunkit sedan maj – juni. De många vaccinerade börjar ge resultat!
Som om inte Covid-19 vore nog har Nepal drabbats av en riktigt kraftig monsun med skyfall och översvämningar på
många håll. I början av augusti hällde regnet ner under 2 dygn över vår fadder by Jyamrung och området
däromkring. Flera jordskred inträffade i den blöta marken och stora delar av risskörden förstördes på 24 timmar.
På bilderna ser vi ett område långt
ner i byn där man odlar ris. Ett
jordskred tog med sig flera stora
åkrar med halvfärdigt ris och en stor
sjö bildades på risfälten. Genom en
hel natts grävande av kanaler
lyckade man dock förhindra att de
hus som finns i närheten spolades
bort.
För er som varit på plats i Jyamrung
kan vi berätta att det är åkrarna
mellan den gård vi brukar bo på och
den gamla skolan som
översvämmades, liksom 3 andra
områden i den långsträckta byn.
Ingen människa och inga bostäder skadades, men byborna kommer att få köpa dyrt ris i vinter.
Resten av det här nyhetsbrevet kommer att ägnas åt den mobila healthcamp som genomfördes av sjukstugans
personal juni, hur det går med och för våra skolbarn efter snart 2 års pandemi och om hur vårt projekt med högre
utbildning för främst flickor går. Dessutom berättar vi om Indhus barnhem, som sedan i juli månad inte finns som
barnhem längre, och hur vi ordnat för de 6 barn som bodde hos Indhu i hennes familjebarnhem.

Fadderskap skolbarn 1500:- /år
Fadderskap sjukstuga 1500:- / år
SWISH: 123 900 5042
BG: 900-5042
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DEN MOBILA HEALTHCAMPEN GJORDE STOR SKILLNAD!
Under försommaren samlade Tuki Nepal in pengar för att finansiera den mobila healthcamp som vår
systerorganisation Tukee Nepal Samaj genomförde i 14 byar runt sjukstugan. Här följer en sammanfattning av den
rapport vi fått från Tukee Nepal Samaj om den mobila healthcampen.
Under den första vågen av Covid-19 år 2020, drabbades inte området runt Jyamrung alls av viruset. Men under
den andra vågen på våren 2021 blev många invånare i området sjuka – de flesta inte särskilt allvarligt, men ett fåtal
drabbades av låg syresättning och behövde syrgas. Detta ledde till att många blev rädda och att rykten kring Covid19 spreds i området. Detta i sin tur innebar att många bybor gömde sig hemma och vågade inte gå till sjukstugan
när de blev sjuka.
Tukee Nepal Samaj tog då initiativ till att genomföra en mobil
healthcamp i området med 3 syften:
1. Genomföra en informationskampanj för alla om vad Covid19 är, hur man skyddar sig mot viruset och vad man gör om
man insjuknar;
2. Testa och diagnostisera personer med Covid-19 symptom
3. Behandla andra infektioner och sjukdomar.
Tukee Nepal Samaj sökte och fick tillstånd att genomföra en
lokal healthcamp av den lokala regeringen och så småningom
fick man även tillstånd att genomföra Covid-19 tester på
personer med symptom.

Tukee Nepal Samaj hyrde en jeep som utrustades med personal från sjukstugan i Jyamrung, syrgas, medicin och
tester för Covid-19. Sen körde man ut i byarna och arbetade för att uppfylla de tre mål man satt upp. Personalen,
som har Health-assistant utbildning, stod i kontakt med läkare från Dhading-sjukhuset som de kontaktade när de
var osäkra på diagnos eller behandling.
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Under den månad som healthcampen
pågick behandlades drygt 3 000
patienter mot olika åkommor, en stor
del av de invånarna i de 14 byarna fick
information och råd kring Covid-19
genom mindre och Covid-säkrade
träffar utomhus samt många hembesök.
Några patienter med Covid-symptom
behandlades med syrgas medan ett
fåtal transporterades till Dhadings
sjukhus med jeepen för mer avancerad
vård. Dessutom genomfördes ett stort
antal tester av Covid-19 som
analyserades i Dhading.

Så här avslutar Tukee Nepal Samaj rapporten:
”We believe that Covid-19 impacts can be controlled if the people follow proper rules of cleanliness, the importance
of nutritious food during infection, proper hand washing techniques, social distancing and avoiding false news, etc.
Counselling made them feel a lot better,
To sum up, We found our program very effective and people were very very happy and we got many thanks call
and message. We felt great that we could contribute to society in the right time.”
Den insamling Tuki Nepal Sweden gjorde under vår- och försommar gjorde det möjligt för vår systerorganisation att
förse 4 sjukstugor med syrgas samt att under en månads tid genomföra en lyckad mobil healthcamp i ett område
med 200 000 invånare.
TACK ALLA SOM BIDRAGIT TILL ATT DETTA KUNDE GENOMFÖRAS – NI HAR GJORT STOR SKILLNAD!
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NU DRAR SKOLORNA IGÅNG IGEN
Under de senaste 2 åren har skolorna varit stängda en längre tid
vid flera olika tillfällen p g a Covid-19 pandemin. I städerna har
många skolor drivit undervisningen digitalt, men alla barn har inte
tillgång till datorer, mobiltelefoner och internetuppkoppling och ute
på landsbygden har skolundervisningen helt legat nere under långa
perioder.
I Jyamrung och de 20 skolor Tuki Nepal sponsrar barn i, har
därmed alla barn förlorat ungefär ett års undervisning. Men nu har
alla de skolor vi sponsrar barn i, öppnats fysiskt och man försöker
så gott det går att komma i kapp och se till att barnen får den
undervisning de ska ha. Den examen som skulle hållits i april har
nu genomförts och då vi kikar på resultaten ser vi goda sådana.
Väldigt få barn har misslyckats med sin examen och bara några få
har lämnat skolan under pandemin.
Under förra läsåret sponsrade Tuki Nepal 184 skolbarn fullt ut. Av
dessa barn har nu 34 stycken slutat klass 8 eller 10 och antingen
gått vidare till andra skolor eller avslutat sin skolgång. 24 nya barn
får sponsring för sin skolgång f o m detta läsår.
2 barn har flyttat från området och finns därmed inte med i våra rapporter längre. Endast 1 barn, en pojke i klass 7
misslyckades med examen!
I två skolor har de barn som låg på gränsen att misslyckas med examen fått extraundervisning under tre månader
före själva examen. Det är en neddragning av vårt projekt med extraundervisning som pågick hela skolåret under
åren 2017 – 2020. Men projektpengarna till extraundervisningen har tagit slut och att ge de behövande eleverna
hjälp endast en tid före examen fick bli den kompromiss pengarna medgav.
Tuki Nepal sponsrar även 1 extra lärare i skolan i Jyamrung samt en vaktmästare som ser till att det är rent och
ordning och reda på skolan.
Vi har bett Tukee Nepal Samaj kolla upp om det är många barn på de skolor vi har fadderbarn i som slutat skolan
på grund av pandemin. Så verkar inte vara fallet - barnen går fortfarande till skolan men alla har förlorat 1 års
skolgång på grund av pandemin – något som kan bli svårt att ta igen.
Tack alla faddrar! Ni behövs verkligen och vi hoppas att ni fortsätter att betala 1 500 kronor per år för att ett barn i
området kring Jyamrung ska få gå ytterligare ett år i skolan!
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INDHUS BARNHEM FINNS INTE MER!
Tuki Nepal har i nästan 10 år sponsrat ett litet familjebarnhem i Kathmandu. Hemmet har drivits av Indhu Risal,
som idag är över 70 år och under de senaste 5 åren har 6 barn bott på barnhemmet som mer kunnat liknas vid ett
familjehem.
I somras fick vi besked om att Indhu inte längre orkar och kan ta hand om barnen, som nu är ganska stora allihop.
Indhu är gammal, sjuk och har haft problem med myndigheterna för att hon inte tar emot några nya barn och inte
uppfyller villkoren för hur ett barnhem ska se ut (t ex med olika hus för flickor och pojkar). Vi har väntat på detta
besked och har tillsammans med Indhu försökt ordna det så bra som möjligt för de 6 barnen/ tonåringarna. Vi har
även haft hjälp av en nepalesisk socialarbetare som egentligen är anställd hos Föreningen Gatubarn i Nepal, men
som vi fått låna för att träffa barnen och hjälpa oss ordna för dem.

Så här lever ungdomarna idag:
Amrit Khandal, är 20 år gammal och går första året på universitetet i
Kathmandu. Han studerar till it-ingenjör och bor själv i ett hyrt rum hos en
studiekamrats familj. Amrit har genom Tuki Nepal, sponsorer till sin 4-åriga
utbildning som betalar hans utbildningskostnader. Tuki Nepal betalar för
Amrits levnadskostnader under tiden – det handlar om hyra och mat.
Överenskommelsen med Amrit är att han ska arbeta ihop en del pengar till sin
försörjning under lov och vid tillfällen då han kan jobba samtidigt som han
studerar. Men det är inte helt lätt att få jobb i Nepal nu under pandemin och
under tiden betalar vi hela hans levnadskostnad genom att varje månad sätta
in pengar på hans eget bankkonto.

Anita Sherpa, 19 år, har nästan avslutat sin Plus 2 utbildning (gymnasiet)
med inriktning mot hotell- och turism. P g a Covid-19 har hennes examen
blivit fördröjd med 7 månader men hon genomför den just nu – det är 10
dagar med prov och därefter dröjer resultatet minst två månader.
Anita har endast en moster i livet och hon bor nu ibland hos henne, ibland
hos Indhu och ibland hos pojkvännens familj. Detta är ingen bra lösning!
Anita trivs inte med mostern som hon knappt känner, Indhu är sjuk och
hon vet inte om hon vill gifta sig med sin pojkvän.
Men i och med att hon bott hos familjen räknas hon i Nepal som gift. Vi
har kontakt med Anita via messenger varje vecka och försöker lösa
hennes bostadsproblem på bästa sätt. Det är inte ok i Nepal att en så ung
flicka bor alldeles själv och vi hoppas kunna hitta en bestående och trygg
lösning för Anita så fort som möjligt.
Då det gäller hennes utbildning vill Anita studera vidare på universitetet
med inriktning mot hotell- och turism och det finns en svensk sponsor som lovat finansiera utbildningen – men
levnadskostnaderna är något Tuki Nepal kommer att betala så snart vi hittat en bra lösning.
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Subash Nepal, 17 år hade just avslutat klass 10 (grundskolan) när beskedet från
Indhu om att lägga ner barnhemmet kom. Indhu gjorde ett bra jobb och hittade hans
syster i staden Pochara. Han bor numera i hennes familj, fortsätter Plus 2 i Pochara
med hjälp av systern.
Subash är det barn det ordnat sig allra bäst för – han är glad och trivs utmärkt med
systern och hennes familj som har ekonomiska resurser att stå för Subash
utbildning och levnadsomkostnader framöver. Systern har jobbat flera år utomlands
men nu bestämt sig för att stanna i Nepal.
Tuki Nepal släpper Subash men har kontakt med honom via messenger om något
oförutsett skulle hända honom eller familjen.

Yogya Khanal, är också 17 år, och avslutade, precis som Subash, klass 10
i våras. Yogya har en mor i livet men hon är mentalt handikappad och kan
inte ta hand om sonen. Pappan är död. Yogya har släktingar utan för
Pochara och ett försök gjordes att få honom att fungera där. Men det har
inte funkat – släktingarna vill egentligen inte ha honom där och kommer inte
att betala någon ytterligare skolgång för honom. Via messenger har vi
under sommaren haft många och långa samtal med Yogya som varit
ganska nedstämd och nästan förlorat tron på en bra framtid.
Men idag bor Yogya i ett eget litet hyresrum i Pochara och går på en privat
Plus 2 skola. Tuki Nepal har beslutat att betala för såväl hans utbildning på
Plus 2 som för hans levnadskostnader. Han håller på att skaffa ett eget
bankkonto och hans utbildning har börjat. Yogya har själv fått leta upp och
välja ut den skola han ville gå på och han är väldigt nöjd med tillvaron just
nu – även om han lever under knappa omständigheter. Vi har samma
överenskommelse med Yogya som med Amrit – att han så fort det går ska
skaffa sig ett arbete vid sidan om studierna för att kunna betala en del av
sitt uppehälle. Yogya är en smart kille och vill studera vidare på universitetet till ingenjör. Detta ligger dock två år
fram i tiden och Tuki Nepal kommer att jobba på att hitta en sponsor till honom framöver. Hjälp oss gärna att hitta
någon som kan hjälpa Yogya att bli ingenjör!!!
Ram (Dharmarai) Joshi är 13 år och har avslutat klass 7. Indhu skickade hem
honom till släkten i västra Nepal och hans morbror var och hämtade honom i somras
så att Indhu kunde träffa honom. Ram har inga föräldrar i livet men enligt Indhu
skulle släkten ta hand om honom och låta honom gå vidare i skolan. Mer vet vi inget
om Ram just nu. Hans by ligger långt bort och är svår att nå. Ram har ingen egen
telefon eller messenger konto och än så länge har Hari, socialarbetaren inte kunnat
få kontakt med Ram eller hans släktingar.
Vi är alltså ganska oroliga för hur han har det men jobbar på för att försöka ta reda
på det.
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Pramila Karki är 11 år gammal och har bara varit hos Indhu i 3 år. Hon ska börja
klass 5. Pramila har en mamma och en bror i livet, pappan är död. Mamman
jobbar som städerska och tjänar så lite att det knappt räcker till hyran. Brodern
finns på en statlig internatskola för fattiga barn och Pramilas mamma har p g a
fattigdom inte kunnat ta hand om sina barn sedan hennes man dog. Pramila finns
just nu hos släktingar ute på landsbygden eftersom mamman inte kommer att
kunna låta henne gå i skolan i stan.
Tuki Nepal håller på att undersöka om det bästa är att Pramila får stanna ute i
byn och gå i en statlig skola som inte har någon skolavgift - det är skoluniform,
penna och papper samt examinationsavgift barnens familjer behöver stå för
själva – eller fortsätta i den privatskola i Kathmandu som hon gått i sedan klass 2.
Tuki Nepal kommer att betala – antingen för de utgifter som blir i en statlig skola
eller för skolavgifter och levnadskostnader i Kathmandu, där hon i så fall ska bo
med sin mamma. Hur det blir beror på var hon är tryggast och helst vill vara.
Pramila tillsammans med
Indhu och sin mamma
Vi återkommer med information kring våra 6 barn från Indhus och hoppas kunna ha positiva besked om deras liv
framöver. Vi har pengar att betala för dem i ett par år framåt – men för högre utbildning kommer vi att behöva
sponsorer – så börja fundera om ni vill och kan hjälpa en ung människa i Nepal till en bättre framtid med en
gedigen utbildning!
HÖGRE UTBILDNING FÖR FLICKOR
De här två flickorna samt ytterligare en, har precis påbörjat sin Plus 2 utbildning i Khahare. Båda flickorna kommer
från området runt Jyamrung och kan gå till skolan. Anjana Simkhada till höger vill studera ekonomi för att kunna
jobba på bank i framtiden. Januka Timalsina kommer från skolan i Jyamrung och vill bli lärare på sikt.
Båda flickorna kommer från små
omständigheter och saknar båda fädrar.
Den tredje flickan håller på att väljas ut –
det är väldigt många som har sökt denna
möjlighet att få högre utbildning och
processen at välja ut flickorna har varit
tuff. Anjana och Januka är båda väldigt
duktiga i skolan och kommer att klara av
studierna bra. Och dom är riktigt
motiverade!

Tack till er som bidrar till att dessa
flickor får utbildning!
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