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Namaste alla faddrar och sponsorer!
Julhelgen närmar sig och årets sista nyhetsbrev kommer med vanlig post till er som på olika sätt bidragit till Tuki
Nepals projekt. Vi brukar göra så här för att kunna skicka ut ett inbetalningskort som gäller 2020. Avgifterna för
medlemskap och fadderskap är oförändrade och ser ut så här:
Fadderskap skolbarn:

1 500:-/ år eller 125:-/ månad

Fadderskap sjukstugan:

1 500:-/ år eller 125:-/ månad

Medlemskap enskild:

210:- och för familj: 310:-

BG: 900-5042

Swish: 123 900 5042

Vi hoppas att ni vill fortsätta att stödja vår verksamhet i Nepal ytterligare ett år – våra projekt är helt beroende av
våra faddrar och sponsorer.
Nu inför julen har Tuki Nepal 2 särskilda insamlingar på gång – en för att bygga hus och för att bygga en skola. Du
kan bidra själv eller köpa gåvobevis för att ge bort i julklapp (se senare i nyhetsbrevet).
Tuki Nepal Society önskar er en skön och trevlig jul- och nyårshelg!

JULINSAMLING FÖR CHANDANE
I byn Chandane nordost om Kathmandu, bor ett antal fattiga dalitfamiljer. Att vara dalit innebär att man befinner sig
längst ner på den sociala skalan och har levt i fattigdom och diskriminering i generationer. Kastsystemet är i lag
förbjudet i Nepal, men fungerar fortfarande i praktiken, främst ute på landsbygden.
Samtliga hus i Chandane raserades eller skadades svårt vid jordbävningen i april 2015. Nu, nästan 5 år senare,
bor nästan alla familjerna i byn fortfarande i de provisoriska plåtskjul som byggdes efter jordbävningen för att man
skulle ha tak över huvudet. Men dessa skjul var inte tänkta att bli permanenta – så har de dock blivit i Chandane
(och många andra byar). Fattiga människor har helt enkelt inte råd att bygga sig ett nytt hus utan tvingas bo kvar i
de trånga och smutsiga plåtskjulen som är heta på sommaren och kalla på vintern.

www.facebook.com/tukinepal

info@tukinepal.org

http://www.tukinepal.org/

Tel: 0708-48 69 95
Sida 1

Nyhetsbrev från Tuki Nepal Society
December 19

Av de cirka 800 000 hus som raserades vid jordbävningen är det endast drygt hälften som är återuppbyggda – det
finns alltså runt 400 000 plåtskjul runt om i det jordbävningsdrabbade området i centrala Nepal. Det är alltså mycket
återuppbyggnadsarbete kvar och ju längre tiden går sedan katastrofen desto mer bortglömda blir de familjer som
bor i dessa.
Medlemmar från Tuki Nepal besökte Chandane i slutet av oktober
och såg och dokumenterade misären och uppgivenheten i byn.
Tuki Nepal har beslutat att genomföra en insamling för att bygga
jordbävningsresistenta hus till de 12 familjer som idag bor i
plåtskjul. Vi behöver samla in 25 000 kronor för varje hus och fick
en bra start genom företaget Holtab och Lions i Tingsryd som
tillsammans finansierat 6 hus samt earthbrick-maskin och utbildning
i hur man gör earthbricks och bygger husen. Vår samarbetspartner
när det gäller återuppbyggnad, Build up Nepal, ansvarar förstås för
såväl utbildning som kontroll över att husen byggs på rätt sätt.

Vid besöket i Chandane tillsammans med Build up Nepals ingenjör, samlades alla byborna till ett möte där bygget
diskuterades och en ledare från byn valdes. Någon eller flera från samtliga familjer deltog, stämningen var hög och
man beslutade snabbt att man ville ta den här chansen att få nya bra hus. En ung fyrabarnspappa, Man Bahadur
Bhujel, valdes till ledare. Han följde efter avslutat möte med Tukis och Build up Nepals representanter för att visa
byn och var de nya husen skulle byggas.
Man har, liksom flera av familjerna, påbörjat husen genom att bygga en grund. Man visar upp platsen för sitt
kommande hus tillsammans med 2 av döttrarna. I ett annat skjul bor Sumita Khadka och hennes 3 barn och
mamma. De ser verkligen fram emot att få bo i ett riktigt hus.
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Indra Kumari Sunar är en ensamstående mamma och Sarki Kami, som är smed, och hans fru hade gett upp
hoppet om att få bo i ett hus igen.
Tuki Nepal har i dagsläget 5 hus kvar att samla in pengar till. Du hittar vår insamling här
https://www.tukinepal.org/fundraiser/bygg-hus-i-chandane/ men observera att du måste sätta in pengarna manuellt
via bankgiro eller swish.
Till den här insamlingen har vi fått några större sponsorer, några mellanstora och många små bidragsgivare. Det är
så Tuki Nepal försöker jobba – tillsammans får vi ihop mycket pengar. Även en liten summa som 100 kronor
innebär att 20 earthbricks är betalda! Så visst kan du hjälpa familjerna i Chandane att få bygga sig ett hus.
Ja, för det är så det går till. Byborna bygger själva sina hus! Tuki Nepal bidrar med finansieringen och Build up
Nepal ordnar med alla tillstånd, ser till att de grejer som måste fraktas dit kommer på plats och genomför
utbildningen av byborna samt kontrollerar att allting blir rätt så att husen inte rasar vid nästa jordbävning. Och att
bygga själva gör byborna stolta över sina hus och så får de en gedigen utbildning i hur man bygger
jordbävningsresistent och kan bygga till andra familjer senare.
Se filmen om byn Chandane: https://youtu.be/JrS5VHfyiDc
Hjälp oss finansiera de återstående 5 husen i Chandane!
BG: 900-5042
Swish: 123 900 5042
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VI GJORDE DET! VI SAMLADE IN PENGAR TILL ETT HELT HUS!
I början av december genomförde Tuki Nepal en Julbazaar för Chandane i Växjö. Det var inte en vanlig julbazaar
utan en speciell sådan med mycket musik, försäljning av nepalesiskt hantverk, och information, film och bildspel
om byn Chandane. Tuki Nepal bjöd på soppa med nepalesiska kryddor, popcorn och bröd och kaffe, te och
munkar. Folk kom och gick mellan kl 11.30 och 21 på kvällen.
Tillsammans med Kafé de Lux som stod för lokal, en massa utrustning och personalhjälp då det behövdes och
Tolgfolk som fixade alla bra musiker som underhöll under dagen och kvällen, blev Julbazaaren en succé.
Tillsammans lyckades vi med att samla in till ett av de 6 husen vi har kvar att finansiera i Chandane!
Tack alla ni som kom! Tack alla ni som hjälpte till! Tack alla ni som spelade utan att få betalt!
Tack till våra sponsorer Hovs bageri och Smålandsmunken! Tack Kafé de Lux och Nils Hector och Tack Tolgfolk
och Tony Andersson!

INSAMLING FÖR ATT BYGGA EN SKOLA I BYN DANG I VÄSTRA NEPAL
Pathfinder travels och Tuki Nepal genomför just nu en insamling för att bygga upp en skola i byn Dang i västra
Nepal. Även denna by är en dalitby och eftersom Dang ligger precis i utkanten av jordbävningsområdet har
regeringen inte satsat på att bygga upp denna skola åt 61 barn. Skolan håller på att kollapsa och planen är att
börja bygga i februari när alla tillstånd är klara!
https://www.tukinepal.org/fundraiser/pathfinder-tuki-samlar-in-till-ny-skola/
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ARJA BESÖKER JYAMRUNG
I samband med en resa till Nepal i november hade jag nöjet och möjligheten
att besöka Jyamrung och den nya, fina skolan. Jag vistades under våren 2017
under ett antal veckor som volontär/ hjälp-fröken i Jyamrung skola, då bestod
skolan av ett eländigt plåtskjul. Den riktiga skolan raserades helt i den stora
jordbävningen 2015.
Det var spännande att komma tillbaka, kände de flesta lärare och många
elever sedan tidigare. Så fin den nya skolan är, bra klassrum och en rejäl
gårdsplan att vistas i på rasterna. Skolan ligger högt upp i byn, en mindre
trekking för mig att ta mig dit.
Pratade med lärare och elever om skolvägen, inga problem tycktes det, fast
under monsunregnet var det slipprigt och jobbigt. 130 höjdmeter med som på
bilden.
Sunita Sapkota, lärare på skolan tog sin treåring på ryggen och tog sig snabbt
upp till skolan. Jag var chanslös, kom fram svettig och flåsig mycket senare.
Elevantalet i skolan har vuxit med 25 elever sedan skolan invigdes för ett drygt år sedan. Nu finns det 105 elever,
fördelade enligt följande: 15 i playschoolgroup (förskola), klass 1 sju elever, klass 2 tio elever, klass 3 åtta elever,
klass 4 tio elever, klass 5 femton elever, klass 6 tretton elever, klass 7 tolv elever och klass 8 fjorton elever.

Lärarantalet är tio varav tre är manliga. Tuki Nepal sponsrar 2 av dessa lärare. Så finns det också en ”heller
brother” en vaktmästare/allt-i-allo. Rektorn, Ram Prasah Dhaunya är mycket nöjd med nya skolan.
//Arja Schedwin
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För 17 år sedan…..
vid juletid 2002 landade jag och Ewa för första gången i Kathmandu. En vådlig
inflygning. Små, trånga gränder, knappast några personbilar utan mest gamla
dieselrykande bussar blandat med cyklar och små motorcyklar. Maten var god och
billig. En fin middag kostade 150 rupies (12 kr) och en Tuborg 200. Billiga
trekkingkläder överallt och nästan inga turister. Det var inbördeskrig i landet. Armén
hade vägspärrar vid alla utfarter från Kathmandudalen. Och gerillan hade likadana
spärrar en bit längre ut. Vi betalade ”skatt” i båda sidors checkpoints.
Rädslan syntes i ögonen på bondpojkarna som tvångsrekryterats till armén. Och ilskan i
gerillasoldaternas. Många unga män reste till arabländerna som gästarbetare för att
slippa stridigheterna. Inga turister kom till skada. Båda sidor ville ha turismen som
inkomstkälla i Nepal. Vi vandrade och bodde mestadels på landsbygden – i gerillaland.
Mycket har hänt på dessa 17 år. Efter tio års stridigheter slöts fred 2006 och landet blev en demokratisk republik
2008. Demokratin är fortfarande ung, men enigheten kring den är stor. I april 2015 kom nästa stora förändring.
Jordbävningen på 7,8 på Richterskalan dödade ca 10 000 människor och 800 000 hem raserades tillsammans
med otaliga skolor, sjukstugor och andra byggnader. Hela landet drabbades inte lika hårt. Epicentrum låg strax
väster och nordöst om huvudstaden Kathmandu.
Nepal är inte samma land idag som 2002. Mycket har förändrats till det bättre. Annat stått stilla eller rentav
försämrats. Jag har upptäckt att det är väldigt lätt att hålla kvar bilden av ett samhälle som det såg ut för sjutton år
sedan, särskilt när jag berättar om Nepal. Att beskriva det jag fascinerades av då och glömma vilken utveckling
som skett. Kanske finns här en nostalgisk, västerländsk föreställning av det enkla, primitiva livet. Lyckliga
människor och ingen stress. Shangri-La. Den bilden är i stora delar falsk. Jag ska försöka ge en bild av det jag
upplevt. Utan nån ambition att beskriva varken allt eller hela landet. Min erfarenhet ligger mest i epicentrumområdet där vi i Tuki Nepal arbetat sedan 2004.
2003 tog vi oss första gången till Jyamrung. Tolv mil på tolv timmar med jeep på lågväxel och fyrhjulsdrift. Highway
var en grusväg med lite asfalt i mitten. Bumpy-road för resten. Sista timmen fick vi gå och kom fram nästa dag efter
att ha övernattat i ett hus på vägen. Bemötandet var överväldigande. Öppet, varmt, vänligt och nyfiket. Det har inte
förändrats.
Men i övrigt fattigt, små mörka hus utan el och vatten. Inga toaletter – buskarna på fälten var toaletter. Man eldade
på golvet och städade med lera blandat koskit. Rökiga kök och ständig hosta bland kvinnorna. En sjukstuga fanns,
men det krävdes 4 timmars vandring för att komma dit. Barnen snoriga och förkylda. De vuxna likaså. Skolan såg
ut som en småländsk jordkällare med plats för fem klasser. 17 barn hade inte råd att gå i skolan.
När vi kommer hösten 2019 går det asfalterad bilväg till Jyamrung (saknas 2 km bara). Det tar fyra timmar i bil hit.
El finns i varje hus. Toaletter likaså. Vatten finns i alla gårdar och alla barn går i skolan till 8:e klass. Man kan
fortsätta på gymnasiet i grannbyn och gå på universitetet i distriktshuvud-staden ett par timmar bort. Sjukstugan
ligger mitt i byn och tar hand om de flesta sjukdomar och skador eller remitterar till Kathmandu. Ambulans och buss
finns på andra sidan floden. Det har blivit vanligare med gasspis – den gör man inte ren med koskit. Hygienen är
bättre. Tandhygienen likaså. Vi hittar flytande tvål och duschar på utedassen.
Baksidan? Urbaniseringen har gått snabbt. Alltfler unga män (och kvinnor) lämnar landsbygden för att hitta arbete i
städerna, främst Kathmandu. Många familjer har en familjemedlem som är gästarbetare. Det är dom som städar
toaletterna på flygplatserna när vi turistar eller bygger fotbollsstadium i Qatar under vidriga förhållanden eller
skyskrapor i Malaysia. Men dom skickar hem pengar till familjen. Ett välkommet tillskott. Utbildade ungdomar åker
till USA eller Europa i hopp om att bli rika där. Medelklassen i Nepal har fått en mycket god ekonomi. Skillnaderna
mellan fattiga och rika har ökat och är gigantisk. Skillnaden mellan stad och landsbygd likaså.
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Vår vän Tirtha sa en gång på ett möte i Sverige när någon frågade om det inte var ett jättesteg att resa från
hembyn i östra Nepal till Sverige:
” Steget från byn på landet till Kathmandu var mycket större än det från Kathmandu till Sverige. ”
Jag tror inte jag fattade riktigt vad han sa då. Idag förstår jag bättre.
Men jordbävningen då? Vi i Tuki kämpar ju med återuppbyggnaden för fullt? Jordbävningen var en mänsklig och
materiell katastrof. De fattiga på landsbygden drabbades såklart allra hårdast. Många lever idag, fem år senare,
fortfarande i provisoriska plåtskjul. Iskalla om vintern och stekheta på sommaren.
Drygt 450 000 hus har återuppbyggts. Men de som är kvar är de fattigaste och de som lever avlägset från städer,
vägar och el. Uppgiften för Tuki är enorm. Vår verksamhet behöver i ännu större utsträckning riktas mot de
svagaste i samhället.
Samtidigt har katastrofen haft en del positivt med sig. Det har kommit in mycket biståndspengar i landet. Lönerna
och priserna har stigit, man har också byggt nya vägar, sjukstugor och elproduktion. I Kathmandu kämpar man
med att få ner luftföroreningarna och sophanteringen fungerar bättre än 2002 (då den inte fungerade alls). Många,
även utanför epicentrum, börjar bygga säkrare hus med armering och ny teknik. Mobiltelefonen och internet har
inneburit kontakt med omvärlden och nepaleserna har sett hur välfärd ser ut i väst. Och demokrati.
Jag tror det är enormt viktigt att vi i Tuki fortsätter med fattigdomsbekämpning och stödjer återuppbyggnad och
utveckling. Men vi får inte glömma att Nepal har utvecklats och berätta också detta och inte leva kvar i bilden av ett
Nepal för sjutton år sedan.

//Dan Söderberg

Även artikelförfattaren förändras!
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GE BORT EARTH-BRICKS SOM JULKLAPP
Vill du satsa på julklappar som gör skillnad kan du köpa gåvobevis från Tuki
Nepal.
I earth-brick kostar 5 kronor att tillverka – och du kan bidra med hur många du
vill och betala därefter.
Hör av dig till info@tukinepal.org och beställ ett eller flera gåvobevis. Du kan
antingen få gåvobeviset hemskickat per post eller som fil att dra ut själv. Du
kan själv fylla i hur många earth-bricks du betalat för.
Betalar gör du som vanligt till:
BG: 900-5042
Swish: 123 9800 5042
Skriv gåvobevis på inbetalningen.

Tuki Nepal är en helt ideell förening som inte har några anställda eller betalar några arvoden. Det innebär förstås
mycket frivilligt arbete och lägsta möjliga kostnad för administration. Det är bra! Men det behövs ändå lite pengar till
webbsidan, frimärken och kuvert, avgift för revisor och 90-konto. Därför är det viktigt att vi har betalande
medlemmar – vi försöker så gott vi kan klara vår administration med hjälp av medlemsavgifterna – så du som inte
är medlem – bli gärna det!
Enskilt medlemskap: 210:-/ år
Familjemedlemskap: 310:-/ år
BG: 900-5042 eller Swish: 123 900 5042

Tack Rotary Tegnér i Växjö!
Den nya jordbävningsresistenta sjukstugan i
Jyamrung har nu fungerat i 2 år och den är lika fin
som vid invigningen! Personalen har varit mycket
duktiga på att ta hand om den.
Men det har varit ett problem med att grannarnas
getter kommit och hälsat på lite väl ofta, skitat ner
och ätit upp den nyplanterade buskarna och
personalen grönsaker. Nu håller man på att sätta
upp ett staket runt hela sjukstugan och personalbostaden för att förhindra denna getinvasion. Tack
Rotary Tegnér för att ni samlat in pengar till
staketet på era träffar!
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