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Namasté Nepalvänner!
När det här Nyhetsbrevet kommer är årets viktigaste högtid – Dashain – precis över i Nepal. Den motsvarar nog
mest vårt julfirande i betydelse. Ljusets makter segrar över mörkret och man reser hem till sina föräldrar för att fira.
Alla får nya kläder och de gamla får ”pensionen” från den yngste sonen för nästa år.
Samtidigt som det finns hopp är mycket i Nepal fortfarande en enda lång uppförsbacke. Sommarregnen –
monsunen – har varit långvariga i år och vägarna i Himalaya, som även under torrperioden är i erbarmligt dåligt
skick, har varit ofarbara ovanligt länge och en stor bussolycka med 20 döda och många skadade har skakat
distriktet. Det har bl. a. inneburit att vi inte kunnat börja bygget av Sjukstugan eller skolan i Jyamrung ännu. Byn har
bara kunnat nås till fots (det tog Ram 25 timmar att ta sig dit nyligen). Men nu hoppas vi att det snabbt torkar upp
och att vi kan komma igång med bygget.

I vår andra by – Mahjigaun – har återuppbyggnaden fortsatt. Vägen dit har varit mindre skadad och ytterligare sex
hus står nu färdiga (sexton totalt)! Genom att Tuki möjliggjort uppbyggnaden av Build Up Nepal är vi även delaktiga
i skolbyggen, sjukstugor och bostadsbyggande i 14 andra byar i de hårdast drabbade områdena i landet. Och allt
detta kan ske tack vare alla ni som hjälpt till genom att skänka pengar till Tuki Nepal.

www.facebook.com/tukinepal

info@tukinepal.org

http://www.tukinepal.org/

Tel: 0708-48 69 95
Sida 1

Nyhetsbrev från Tuki Nepal Society
Oktober 2016

Sjukfonden servar allt fler patienter
Tuki Nepals sjukfond som startades för snart 10 år sedan, innebär idag att många bybor från såväl Jyamrung som
intilliggande byar kan få hjälp med akut vård på sjukhus, behandling av läkare i Kathmandu och med medicin.
Sjukfonden, vars pengar kommer från er som är sjukfaddrar, är tänkt att användas till akuta insatser vid olycka eller
sjukdom eller till vård och medicin som förbättrar patienternas liv på ett långsiktigt sätt. Däremot ska fonden inte
användas till enskilda patienters behandling av lång och dyr vård, som tex cancerbehandling. Till detta finns inte
pengar. Barn är naturligtvis en prioriterad grupp och vi har en rad barn som får kontinuerlig hjälp med främst
medicin.

Ett av dessa barn är Sugam Nepal, 10 år. Han har en mycket allvarlig och ovanlig benmärgssjukdom som innebär
att han kontinuerligt måste få blodtransfusioner för att överleva. Sugam kommer ursprungligen från Jyamrung men
familjen har flyttat till Kathmandu för att kunna finnas nära läkare och sjukhus och för att Sugam ska kunna få sina
blodtransfusioner ungefär en gång i månaden. Det är en pigg och glad pojke som verkar må bra när man träffar
honom. Men hans mamma berättar att om det går för lång tid mellan hans blodtransfusioner blir han mycket trött
och orkar ingenting.
Tyvärr finns ingen annan bot för Sugam än dessa ständiga blodtransfusioner och vitaminer. Ett gäng läkare här i
Sverige har analyserat hans journaler och kommit till samma slutsats som de nepalesiska läkarna. Tuki Nepal
kommer genom sjukfonden att fortsätta att hjälpa Sugams familj med att betala för hans sjukhuskostnader i
samband med blodtransfusionerna.
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Ett annat av de barn som långsiktigt sponsras av Tuki Nepals sjukfond är Roshan Dhakal. Roshan är
utvecklingsstörd sedan födseln och lider bl a av epilepsi, något som gjort tillvaron för honom och hans familj mycket
besvärlig, då hans anfall lett till andra skador i samband med fall. En av våra svenska volontärläkare i Jyamrung
har träffat Roshan på plats och tillsammans med vår nepalesiska konsultläkare Sudha Shahi satt igång en
behandling av hans epilepsi. Detta har inneburit att Roshan idag inte haft något epilepsianfall på nästan ett år.
Detta har inneburit en stor lättnad för familjen men förstås mest för Roshan själv. Det märks genom att han
utvecklats en hel del sedan medicineringen påbörjades. Han kan framför allt kontrollera sin urin och går mot
toaletten när han behöver.
Ulrika Gunnarsson som besökte Roshan och hans familj i början av året hade med sig byggklossar för att träna
Roshans finmotorik – något vi förstås ska kolla upp hur det går.

Det finns fler barn och bybor vars medicin betalas av sjukfonden men en del pengar har också gått till akuta
sjukdomsfall eller olyckor. 48-åriga Ana Kumari Thapaliya brände sig illa på kokelden och har fått behandling på
sjukhus i Kathmandu. 50-åriga Lok Bahdur Nepali föll ner från ett träd (en tyvärr vanlig olycksorsak ute i byarna)
och bröt ett ben och några revben. Han är nu så gott som återställd.
Det är ett 20-tal personer som vare år får hjälp från sjukfonden, förutom de som vi hjälper mera långsiktigt som
Sugam och Roshan. Men det finns förstås fler som skulle behöva hjälp. T ex har vi ett par unga flickor som skulle
behöva en ordentlig tandreglering för att kunna använda sina tänder på ett funktionellt sätt och slippa dra ut dem
efter hand. Tandvård är dyrt, precis som i Sverige och de flesta bybor har aldrig varit hos en tandläkare förrän Tuki
Nepals tandläkarprojekt inleddes i byn.
Tack alla ni som hjälper oss att finansiera sjukfonden så att vi kan ge så pass mycket hjälp på plats i Nepal!
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Tuki Nepal bygger hus
Återuppbyggnanden i Nepal går tyvärr mycket långsamt. Det har gått mer än ett och ett halvt år sedan
jordbävningen och fortfarande bor de flesta familjer som drabbades i tillfälliga plåtskjul. Om dessa plåtskjul ska bli
jordbävningsområdets permanenta bostäder beror helt på hur den nepalesiska regeringen väljer att prioritera. Och
att den gör det snarast! En hel del skolor och sjukstugor har byggts upp av utländska organisationer men hittills är
det få boningshus som blivit byggda. Detta beror främst på regeringens beslut en kort tid efter jordbävningen - att
alla som förlorat sitt hus skulle få 200 000 rupies (ungefär 18 000 svenska kronor) för att kunna bygga ett nytt hus.
Men för det första har dessa pengar först börjat delas ut nu i höst, ett och ett halvt år efter jordbävningen. För det
andra så får man inte dessa pengar om man rivit eller börjat bygga ett nytt hus – då kan man ju inte bevisa att det
gamla huset blivit förstört. Och för det tredje räcker 200 000 rupies långtifrån till att bygga ett hus som kan stå emot
nästa jordbävning.
De hus som trots allt blivit byggda har mest byggts av små inhemska eller utländska organisationer. Som i byn
Majigaun där Tuki Nepal redan för ett år sedan påbörjade bygget av hus till det fattiga majikastet som bor där.
Idag är åtta hus i Majigaun helt färdiga och inflyttade. Dessa hus byggdes till änkor och ensamstående kvinnor och
Tuki Nepal finansierade dessa hus genom svenska sponsorer.
Därefter påbörjades en utbildning av byborna i att producera earth-blocks och bygga hus med dessa.
Med finansiering av svenska sponsorer genom Tuki Nepal har nu åtta hus av earthbricks byggts av byborna själva
byggt under ledning av Build up Nepal, Tuki Nepals genomförande organisation i Nepal. Dessa hus är nu så gott
som färdiga och åtta familjer flyttar i dagarna in i husen som byggts tillsammans två och två.
Husen kostar 80 000 svenska kronor att bygga men då byborna själva gör allt arbete och ser till att lokalt tillgängligt
material finns på plats (främst sand, sten och grus) blir kostnaden istället 40 000 kronor per hus. Tuki Nepal hoppas
kunna finansiera fler hus i Majigaun med hjälp av sponsorer från såväl Sverige som andra länder – det finns
ytterligare 72 familjer som behöver ett hus. I dagsläget finns pengar till ytterligare 2 hus – och sedan får vi se hur vi
kan gå vidare.
Familjerna i de hus som är inflyttade och på gång att flyttas in i är mycket glada och nöjda – husen är finare och
stabilare än de någonsin kunnat drömma om – ” det är ju sådana hus man har i Kathmandu” var det en bybo som
stolt sa.
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Build up Nepal bygger nu i 15 byar
Med hjälp av Tuki Nepal och många andra donatorer är byggen av earthbricks i gång i 15 olika byar. Det är främst
skolor, sjukstugor och andra gemensamhetshus som man börjat bygga och använder som modellhus för att lära
byborna bygga sina egna hus. Tyvärr har den ovanligt långa och regnrika monsunen fördröjt en del byggen då
vägar regnat sönder eller blivit helt ofarbara.
Så är fallet med såväl sjukstugebygget som skolbygget i Jyamrung. Båda byggnaderna ska flyttas till bättre mark
och när väl detta var klart gick det inte att få armeringsjärn och cement till byn p g a en helt ofarbar väg. Inte ens en
fyrhjulsdriven jeep har kunnat ta sig fram på 4 månader. Men nu har regnet äntligen slutat, sex veckor senare ärn
normalt och vägarna har börjat torka upp och repareras.
Vi hoppas att bygget av sjukstuga och skola kan komma igång efter den stora Dashain högtiden som just nu pågår
i Nepal.
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Sökes: volontärer till Healthcamp 2017
Tuki Nepal har genomfört två sk Healthcamps i Nepal. Den första gjordes med syfte att ”scanna av” sjukdomsläget
i området och innebar att det svenska teamet, kompletterat med en nepalesisk sjuksköterska höll 3 ”öppna
mottagningar” i tre olika byar. Nästan 500 patienter undersöktes och dokumenterades på 4 dagar! Denna camp
genomfördes 2013 och teamet bestod av två läkare, två sjuksköterskor, en barnmorska och en sjukgymnast.
Den andra Healthcampen genomfördes 2014 och syftet då var att lägga grunden för en skolhälsovård i Jyamrung.
Tre läkare (varav en nepalesisk) och två sjuksköterskor genomförde denna camp på Jyamrungs skola tillsammans
med sjukstugans personal och två nepalesiska tandläkare. Alla elever undersöktes såväl då det gäller tänderna
som resten av kroppen och allt dokumenterades på hälsokort som sjukstugans personal ansvarar för. Utbildning i
hygien och hälsa genomfördes för såväl lärare som elever och alla elever avmaskades på plats. Tanken var att
sjukstugans personal skulle genomföra en sådan här undersökning varje år på klass förskola, 3 och 6. Tyvärr har
detta inte blivit verklighet än – p g a byte av sjukstugepersonal, för lite utbildning av denna samt p g a en katastrofal
jordbävning.
Därför planerar Tuki Nepal nu att göra en ny Healthcamp under 2017. Syftet och målgruppen kommer att vara
densamma som vid förra campen, dvs att få igång en fungerande och kontinuerlig skolhälsovård och undersöka
elever – fast den här gången vid två skolor – Jyamrung och den i grannbyn Saukora. Sjukstugepersonalen och
tandläkarteamet ska förstås involveras precis som förra gången – kanske med ännu större fokus på just
sjukstugepersonalen.
Tuki Nepal söker alltså sjukvårdsutbildad personal som vill följa med och genomföra denna healthcamp. Planen är
att den ska genomföras under hösten 2017 och vi kommer att behöva minst en läkare och två sjuksköterskor. Kan
vi sedan få annan vårdutbildad personal som optiker, undersköterska, barnmorska eller sjukgymnast är det en stor
bonus. Teamet som åker kommer att träffas ett par gånger innan resan för att planera såväl campen som resten av
resan. Tanken är att arbeta 4 – 5 dagar och sedan få möjlighet att vandra i bergen, bara bo i Jyamrung, besöka
andra projekt Tuki Nepal jobbar med eller göra något annat i landet under en veckas tid. Deltagarna betalar förstås
sina egna kostnader och får ingen ekonomisk ersättning för sitt arbete. Däremot får man en möjlighet att hjälpa till
samt en upplevelse och erfarenhet som går utöver det mesta.
Tuki Nepal söker även volontärer med sjukvårdsutbildning för att arbeta i sjukstugan i Jyamrung.
Är du intresserad? Kontakta Ewa Söderberg på 0708 48 6995 eller via mail ewa@watabaran.org.
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Musikgalor för återuppbyggnaden i Mahjigaun
Under sommaren har vi i samarbete med folkmusikföreningen TolgFolk och Musikföreningen i Växjö arrangerat två
musikgalor som tillsammans har bidragit till ett helt nytt hus i Mahjigaun!
I Tolg spelades fantastisk folkmusik bl.a. av irländska Ross Hull och Cameron Grant, Rotblöta och Norrvidingespel
och det bjöds på loppis och auktion i Pannkakshusets härliga miljö och goda mat.
I Växjö passade initiativtagare Frank på att fylla år samtidigt som ett musikcafé anordnades i fin miljö på
Residensets innergård. Det blev häftiga rytmer från bl.a. Överraskningsorkestern och musiker från Syrien. Och
Frank fick en earthbrick i present – den enda som har en sådan i Sverige.
Ett stort tack till alla er som hjälpte till och inte minst till alla musiker som spelat och sjungit i många timmar utan
arvode. Er insats gör verkligen nytta!

Du kan bli fadder för skolan, sjukstugan/ sjukfonden eller för återuppbyggnaden.
Skriv på inbetalningen till vilket av våra projekt pengarna ska gå till och glöm inte din mailadress
eller postadress för att vi ska kunna skicka ut våra nyhetsbrev.
Alla fadderskap kostar 100:-/ månad eller 1200:-/ år.
Enstaka bidrag till något av våra projekt är förstås också välkomna på samma bankgiro.

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