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MEDLEMSMÖTE TUKI NEPAL
När:

Söndag 21 november, klockan 15.00 – 17.30

Var:

Viktoriasalen, IOGT-NTO huset på Vattentorget i Växjö
Teams: Klicka här för att ansluta till mötet

Äntligen vågar vi oss på en fysisk träff igen – men för er som vill fortsätta vara riktigt försiktiga eller för er som bor
långt ifrån Växjö – kör vi även delar av mötet digitalt via Teams.
PROGRAM kl. 15.00 – 16.30:







En liten resumé i bilder över Tuki Nepals verksamhet från 2004 och framåt.
Intervju med Andreas Kölling från Build up Nepal – han är nu i Nepal igen.
Andreas berättar om Build up Nepals projekt idag.
Intervju med Björn Söderberg från Build up Nepal – även han är i Nepal igen.
Björn berättar om läget i Nepal efter snart 2 års pandemi och om hur man planerar att gå vidare med Build
up Nepal, nu när återuppbyggnaden betraktas som slutförd – även om runt 100 000 hus återstår att bygga
till de allra fattigaste.
Planerad fadderresa till Nepal under 2022.

Så här långt ska alla kunna vara med på mötet – även ni som väljer att delta via Teams.
Klockan 16.30 – 17.30:



Fika till självkostnadspris
Diskussion kring hur vi går vidare med arbetet i Sverige:
- hur kan vi jobba ihop mer pengar till våra projekt;
- hur kan vi få våra arbetsgrupper att fungera;
- hur ska vi genomföra den fadderresa vi planerar att genomföra under 2022 så att alla deltagare är aktiva
och kan deltaga i vårt utvärderingsarbete på plats i Nepal?

Anmälan görs till Metta via sms 070-339 17 25 eller till info@tukinepal.org senast den 14 november. Vi behöver
veta hur många som kommer till Vattentorget för att kunna beställa fika men även du som ska delta via Teams bör
anmäla dig så att vi vet att vi släpper in alla som vill vara med.

VÄLKOMNA!!!

www.facebook.com/tukinepal

info@tukinepal.org

http://www.tukinepal.org/
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FADDERRESA 2022???
Tuki Nepal har som en målsättning att varje år på plats i Nepal, inspektera och utvärdera våra projekt. Tyvärr har vi
inte kunnat göra detta under 2020 och 2021 därför att pandemin satte stopp för allt resande. Den senaste resan
och därmed utvärderingen som gjordes på plats i Nepal var i oktober/november 2019 – alltså precis två år sedan.
Att befinna sig på plats och med egna ögon kunna se de projekt vi har sponsrat och att kunna tala med de
människor som deltagit i projekten, är det absolut bästa sättet att se till att de pengar vi samlat in och skickat över
till våra samarbetspartners i Nepal, hamnat där det var meningen att de skulle göra nytta.
Under 2022 planerar Tuki Nepal att genomföra en fadderresa till Nepal. Om den går att genomföra beror förstås på
hur Covid-19 situationen, såväl i Sverige som i Nepal utvecklas. Det är inte endast vi som ska resa som behöver
vara vaccinerade – även människorna i Nepal behöver vaccineras för att vi inte ska dra med någon smitta åt ena
eller andra hållet. Vi har därför gjort 2 alternativa planer.
Plan 1 är att resa i mars – april på en 14-dagars resa och vi kan max vara 10 stycken deltagare.
Plan 2 är att resa i oktober – november på en 14-dagars resa och samma sak här – max 10 deltagare.

Kanske besöker vi och utvärderar återuppbyggnaden i byn Chandane där vi 2019 deltog i den första kontakten med byn. Från plåtskjul till
färdiga hus. Fler projekt att utvärdera är hur det går på sjukstugan i Jyamrung, hur våra fadderbarn har det och hur de flickor vi sponsrat med
högre utbildning har gått vidare i livet. (se bilder på f g sida och nedan)

För att kunna åka med ska du vara medlem i Tuki Nepal och ha bidragit till något av
våra projekt. Du betalar själv din resa. Vi bor på hotell i Kathmandu och enkel logi
på landsbygden (i privata hus eller i tält) och har en kock som lagar vår mat utanför
Kathmandu. En erfaren reseledare från Tuki Nepal kommer att planera, samordna,
beställa och åka med på resan. Du måste självklart vara fullvaccinerad mot Covid19, klara av lite strapatser och enkla förhållanden (kunna sitta på huk) och inte ha
någon allvarlig sjukdom i bagaget.
Hur resan kommer att se ut och vilka av våra projekt vi ska besöka och kolla upp
bestämmer deltagarna själva, tillsammans med den svenska reseledaren. Räkna
därför med minst två träffar för planering innan resan. Vår tanke vid denna resa är
att deltagarna får ansvar för att de projekt vi besöker också blir utvärderade och
kollade. På detta sätt kan deltagarna styra resan efter intresse och känna att de är
delaktiga i Tuki Nepals utvärderingsverksamhet. Om intresse finns kan en kortare
vandring i bergen planeras i för de som så önskar.
Anmäl intresse till Ewa Söderberg, ewa@watabaran.org eller telefon 070 848 69 95.
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Återuppbyggnaden och Projekt “Leave no one behind” – hur går det?
Trots en kraftig och lång monsunperiod i Nepal är byggena på
gång på flera ställen. I byn Satbote återstår endast 1 hus att
bygga klart och i grannbyn håller ytterligare 6 hus på att byggas. I
en riktigt fattig by i västra Nepal, byn Pathari, kommer 15 hus att
byggas tillsammans med den svenska NGO-n Do Good Now
Global.
I Pathari i sydvästra Nepal bor många familjer i lerhus med stråtak och ibland har
man inte ens haft råd till det utan bor under en presenning med bambustrån som
tak.

I byn Chandane som vi besökte vid vår förra resa till Nepal, är nu
10 hus helt färdiga och 10 till under byggnad. Build up Nepal
hoppas kunna slutföra husen under 2021.

Skolan i Dang, som Pathfinder Travels, Do Good Now Global och Tuki Nepal tillsammans samlat pengar till, är
färdigbyggd, invigd och full med skolbarn. Även toaletterna och vattenkranarna att tvätta händerna under efter
toalettbesök, finns på plats.

I Musahar Basti, byn nere vid indiska gränsen som vi berättat om i tidigare nyhetsbrev, rullar arbetet på riktigt bra
trots intensiv och lång monsun. Build up Nepals trainer/supervisor Kul Bahadur har varit på plats de senaste
månaderna och lett arbetet. 11 hus har fått på taket och 18 till är under uppbyggnad. I bästa fall blir byn
färdigbyggd under 2021.
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Mer om ”Indhus barn”
I förra nyhetsbrevet berättade vi om att Indhus barnhem numera är nedlagt och
att de kvarvarande 6 ungdomarna/ barnen har flyttat till antingen egna boenden
med hjälp av Tuki Nepal eller till släktingar. Två av barnen hade vi inte ordentlig
kontakt med då förra nyhetsbrevet skickades ut – men nu vet vi mer om dem och
har ordnat det för dem.
Om Ram Joshi, 13 år visste vi inget mer än att han blivit upphämtad av sin
farbror från västra Nepal. Nu har vi fått kontakt med Ram och vet att han bor i
staden Dhangadi i sydvästra Nepal i sina släktingars hus. Han trivs bra med
släktingarna men är mycket besviken över den statliga skola han nu går årskurs
8 i. Hans farbror och hans familj har ingen ekonomisk möjlighet att betala för en
privatskola åt Ram men de står för hans levnadskostnader framöver. Tuki Nepal
har beslutat att sponsra Rams skolgång på en privat skola under årskurs 9 – 10 i
första hand och om möjligt även Plus 2 – årskurs 11 – 12. Ram kommer att
föreslå en skola som ligger nära hans hem och han kommer att börja i denna i
april 2022 – han avslutar alltså klass 8 i den skola han nu går i.

Ram och hans farbror

Pramila Karki, 11 år är tillbaka i Kathmandu och bor
nu permanent hos sin mamma. Hon går i en privat
skola alldeles intill deras lilla hem. Tuki Nepal betalar
hennes skolavgifter och alla kostnader i samband med
skolgången (uniform, böcker, block,
examinationsavgift mm). Dessutom har vi skickat över
pengar för att hon ska kunna köpa lite nya kläder.
Mammans inkomst är liten och hon klarar precis att
betala hyra och mat för dem båda. Tuki Nepal kommer
att sponsra Pramilas skolgång fram till minst klass 10
– alltså ytterligare minst 5 år till.

Pramila bor i en liten och ganska dålig lägenhet med sin mamma och går i skolan på gångavstånd hemifrån.

Anita Sherpa har just avslutat sin examen i Plus 2 och väntar på resultatet. Just nu
håller hon på att undersöka vilket universitet hon vill gå på för att studera hotel- och
turism.
Yogya Khanal trivs jättebra på sin skola i Poachara och verkar klara sig bra. Vi har
kontakt med honom via messenger i stort sett varje vecka. Han hör ofta av sig och
berättar om hur han har det.
Amrit Khandel, som studerar It på universitetet klarar sig också bra – men är lite
besviken över att dom fortfarande har digital undervisning – han längtar efter att få
träffa sina medstudenter.

Yogya i Pochara
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Fem flickor har påbörjat Plus 2 i Jyamrung-området.
Ja det blev 5 tjejer som fick börja på Plus 2, istället för 3. Det var många som sökte och det blev svårt att välja ut
vilka som skulle få börja. Samtidigt kom det in flera bidrag till just Flickorna högre utbildning här i Sverige. Så det
blev 5 som valdes ut och nu har börjat sin utbildning. Vi tycker att det är jättebra att detta projekt utvecklas –
utbildning är en förutsättning för utveckling! Men nu gäller det att vi kan finansiera även nästa år för dessa tjejer –
plus några nya under 2022.
De flickor som väljs ut brukar vi be att skriva ett personligt brev till Tuki Nepal och här kan ni läsa ett par av dem
som nu börjat i klass 11. Först Ajita Dharal som tänker på framtiden efter Plus 2.

Rosmi Pariyar bor i grannbyn till Jyamrung och har sponsrats av Tuki Nepal sedan klass 5. Hennes plan är att
stanna kvar på landsbygden för att bli lärare i byn Bharmale där hon bor. Vi hoppas planen håller – det behövs
lärare på landsbygden.

Stöd gärna vårt projekt Högre utbildning för flickor – Swish: 123 900 5042 eller BG: 900-5042
www.facebook.com/tukinepal
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2021 har hittills varit ett år som drabbat Nepal hårt. Pandemin med flera nedstängningar av samhället har bl. a lett
till att skolorna varit stängda längre perioder och barnen har förlorat mycket av sin utbildning och att sjuka
människor inte har kunnat besöka sjukhus och läkare när de behövt. Många kvinnor och spädbarn har förlorat livet
då kvinnorna återigen börjat föda hemma p g a rädsla för smitta på sjukstugorna/ sjukhusen.
Monsunen har varit ovanligt lång och häftig under det här året. Flera större översvämningar och jordskred har
inträffat då människor förlorat både hem och liv. Kraftiga regn har inneburit att risskörden på många håll har
förstörts och det innebär att många kommer att behöva köpa ris under vintern och våren.
Tuki Nepals projekt har i stort sett kunnat genomföras som planerat och vi har även samlat in och skickat över
pengar till att bekämpa pandemin på olika sätt – utbildning, information, behandling och syrgas till flera sjukstugor i
området kring Jyamrung.
Det är ni som läser detta nyhetsbrev som gjort detta möjligt! Det är tack vare er som Tuki Nepal kan fortsätta och t
o m utveckla vår verksamhet i Nepal – ni är vår grund! Nu närmar sig ett nytt år och många väljer att betala sin
medlemsavgift och fadderavgift i december – januari. Vi hoppas ni vill förnya ert förtroende för oss även inför 2022
så att vår verksamhet kan löpa vidare.
Avgifterna är desamma som förra året:
Fadderavgift för skolbarn

125:-/ månad eller 1 500:-/ år

Fadderavgift för sjukstugan

125:-/ månad eller 1 500:-/ år

Medlemsavgift enskild

225:-/ år

Medlemsavgift familj

325:-/år

Donationer till våra övriga projekt som högre utbildning, återuppbyggnad eller husbyggnation för fattiga familjer eller
ekoutbildning för bönder har vi inget fast belopp för utan du bidra med det du kan.
Bankgiro

900-5042

Swish

123 900 5042

Glöm inte att skriva till vilket projekt din inbetalning avser.

Snart är det jul – börja fundera över julgåvor som gör
skillnad för någon som inte har det så bra som du.
Tuki Nepal kommer att ha en speciell insamling inför
julen och det kommer att finnas gåvobevis att beställa.
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