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JULSINSAMLING 2021 – AMBULANS TILL SJUKSTUGAN I JYAMRUNG
Att bli sjuk och behöva komma till sjukhus om
man bor i en liten bergsby i Nepal, är absolut
ingen självklarhet. Oftast får man försöka ordna
en privat skjuts eller helt enkelt ta bussen om
man är tillräckligt frisk för det. Eller så får familj
och vänner försöka bära den sjuke till närmaste
sjukstuga för att få hjälp. Och det kan vara
väldigt långt dit!
Tuki Nepal driver sedan 11 år tillbaka en
sjukstuga i den lilla byn Jyamrung som ligger i
mellersta Nepal vid foten av berget Ganesh
Himal (7 422 meter högt). Sjukstugan har ett
upptagningsområde som omfattar mellan 10 –
15 000 invånare. Det handlar om en hel
bergssida men långa avstånd och dåliga vägar.

Vår nepalesiska personal i sjukstugan har länge drömt om att ha tillgång till en ambulans för att transportera sjuka
eller skadade bybor till distriktssjukhuset i Dhading eller till Kathmandu. Detta har blivit alltmer aktuellt nu i Covid-19
tider. Under en månad i somras genomförde sjukstugans personal en mobil healthcamp för att informera om och
behandla personer med förmodad Covid-19. Man hade under en månad tillgång till en 4-hjulsdriven jeep som klarar
de dåliga vägförhållandena i området och kunde transportera flera sjuka personer till sjukhus. Önskan om en
ambulans stationerad vid sjukstugan växte sig starkare – människoliv kan räddas med en ambulans i området.
Inköp av en 4-hjulsdriven jeep som utrustas med bår, syrgas och annan medicinsk utrustning beräknas kosta
ungefär 115 000 kronor.
Chaufför, diesel och service av ambulansen kommer att bekostas genom att alla som nyttjar servicen kommer att
få betala en avgift som är tillräckligt liten för att alla ska kunna betala den.
Ge bort en julgåva som kan rädda liv i Nepal! Vill du ha ett gåvobevis att ge bort så maila info@tukinepal.org.

BANKGIRO: 900-5042

SWISH: 123 900 5042

Du hittar insamlingen på vår webbsida där du också kan se hur långt vi nått:
Julinsamling 2021 - Ambulans till Nepal - Tuki Nepal
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CURTS INSAMLING FÖR SKOLA I BYN PRATAPUR
Curt Holmbäck har startat en insamling för att bygga en skola i byn Pratapur i södra Nepal. I skolan studerar just nu
84 barn i en farlig skolbyggnad. Den gamla skolan förstördes helt under en översvämning 2017. Undervisning
bedrivs nu i en temporär byggnad som är farlig, mörk och svämmar över varje år.
Curt Holmbäck, Tuki Nepal och Build up Nepal jobbar tillsammans för att bygga en ny, säker skola. Curt har
sponsrat med 500 000 kr. Det behövs totalt 1 000 000 kr för att bygga 7 klassrum, hygieniska toaletter och en fin
skolgård.
CURT dubblar alla bidrag fram till att skolbygget är finansierat!

Så här berättar Curt:
Efter besök på plats höjdes ambitionen med 100 %
Efter tanken på att göra en insats i Nepal började jag kolla på vad som var mest angeläget och kom fram till att
bygga upp en raserad skola skulle kännas bra. Nästa steg var att kolla vem/vilka är bäst skickade att effektuera
detta. Ganska snart kom jag fram till att jag ville samarbeta med Build Up Nepal och Tuki Nepal Society Sweden.
Den 3 september 2021 kontaktade jag Björn Söderberg VD för Build Up Nepal. Det visade sig att Björn om några
dagar skulle flyga tillbaka till Nepal men han skulle till Göteborg på ett möte den 8 september. Vi bestämde att
träffas i Göteborg så jag tog tåget dit. Efter att Björn och jag diskuterat några timmar gjorde vi ett handslag på att
jag betalar 500 000 kr och Björn bygger en skola för den summan. Eftersom jag gärna vill ha lite koll på mina
sponsringspengar och hur dom använts brukar jag besöka landet som jag investerar i. Därför besökte jag platsen
för skolbygget den 17 november. I samband med detta besök ansåg jag att skolan borde byggas dubbelt så stor för
att bättre täcka behovet. Detta förslag sade inte Björn nej till. Vi kom fram till att utöver mina redan klara 500 000 kr
startar vi en insamling via Tuki Nepal Society Sweden där det framgår att för varje insamlad krona lägger jag till lika
mycket tills vi totalt uppnår 1 miljon kronor.
Hoppas att vi nu tillsammans kan verka för att detta insamlingsmål uppnås.
//Curt Holmbäck
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Tuki Nepals sociala arbete i byn Majigaun
Vår samarbetspartner Build up Nepal har genom åren upptäckt att det finns mycket socialt arbete att jobba med i
de byar man bygger i. Detta är inte Build up Nepals uppgift att ta tag i och därför man i särskilda fall bett Tuki Nepal
hjälpa till med detta.
I byn Majigaun som var den första byn Build up Nepal och Tuki Nepal började bygga hus i efter jordbävningen finns
det stora sociala problem. Många av dessa hänger ihop med den utbredda och allvarliga alkoholismen i byn.
Eftersom byborna inte har egen mark och ofta är arbetslösa har tillverkning av sprit blivit ett sätt att tjäna pengar
på……och att själva berusa sig på förstås.
Det finns många barn i byn som har såväl fysiska som psykiska skador som troligen härrör sig från att mammorna
druckit mycket alkohol under graviditeten. Det finns många barn som inte har något tryggt familjeliv och inte går
regelbundet i skolan. Och det finns förstås också handikappade vuxna som inte klarar sig själv. Dessutom omkom
och skadades många i byn under jordbävningen vilket ledde till att barn blev föräldralösa och familjer slogs sönder.
Byn Majigaun är idag färdiguppbyggd – alla familjer har ett hus att bo i och Build up Nepal har lämnat byn. Tuki
Nepal har sedan 2016 jobbat socialt i Majigaun med framför allt barn. En del har vi kunnat hjälpa till ett bättre liv, en
del får regelbundet mat och kläder från oss och några har vi skickat till läkare för koll och behandling. Några har vi
genom åren kunnat släppa då de nu klarar sig själva medan andra kanske är ett livstidsprojekt.
Tuki Nepal kommer att fortsätta hjälpa de barn eller familjer vi tagit oss an – även om det blir svårare nu när inte
Build up Nepal och deras personal finns i byn. Men vi har en ung kvinna som bor i byn och hjälper oss. Hon heter
Meena och har ständig kontakt med de barn och familjer som vi hjälper. Hon ordnar med mat, kläder och
läkarbesök och kommer in till Kathmandu med jämna mellanrum för att redovisa vad hon gjort och visa kvitton. Så
länge vi har Meena till hjälp kommer vi att kunna fortsätta den hjälp vi påbörjat.
Så här ser våra åtaganden ut i dag.

Familjen Paudel består idag av 3 ungdomar, Saraswathi 19 år, Baikuntha 15 år och Rabindra 13 år.
De förlorade sin mor strax före jordbävningen och sin far några månader efter det att jordbävningen förstört deras
hus. Tuki Nepal har samlat in pengar till ett nytt hus åt dem – ett hus som Build up Nepal byggt. Dessutom har Tuki
Nepal sett till att syskonen fått mat och kläder med jämna mellanrum.
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Idag har syskonen Paudels situation stabiliserats. Saraswathi har gift sig med en man från grannbyn och behöver
inte längre någon hjälp med mat och kläder. Båda pojkarna går i skola i Kathmandu, något som hittills betalats av
en f d granne som numera bor i Australien. Men deras boende är inte bra. Så Saraswati har bett oss att hjälpa till
med kostnaden för ett bättre boende i Kathmandu medan de går i skolan. På loven har de sitt hus i byn att
återvända till och Saraswhati och hennes man ger dem då mat från sin gård.

Anush Majhi är nästan 5 år gammal. Två barnmorskor, Guje Larsson och Anette Gruvhagen, som deltog i Tuki
Nepals healthcamp 2018, hittade Anush gravt undernärd vid Tukis besök i byn. Sedan dess har Tuki Nepal försett
Anush med mat och sett till att han vid flera tillfällen fått besöka läkare i Kathmandu för att kolla upp hans fysiska
och psykiska hälsa. Vid första läkarbesöket hittades ett allvarligare hjärtfel och läkaren föreslog operation av pojken
då han fyllt 3 år och han fick medicin fram tills nästa läkarbesök. Vid 3-årsbesöket visade det sig att hjärtfelet blivit
bättre och Anush har ännu inte opererats och förhoppningsvis slipper han det. I början av nästa år kommer Anush
återigen att undersökas av en hjärtläkare.

Anush 18 månader gammal tillsammans med Guje Larsson och Anush snart 5 år med matpaket framför familjens nya hus

Anush, som varken kunde krypa eller gå vid 18 månaders ålder då Guje och Anette fann honom, har utvecklats och
springer nu omkring. Men tyvärr har han nog någon typ av hjärnskada för han utvecklas inte helt normalt. Såväl
hans mamma som pappa är gravt alkoholiserade. Build up Nepal har byggt ett hus åt familjen, men föräldrarna är
inte helt lätta att samarbeta med varför vi fokuserar på att ge Anush mat, medicin och läkarbesök.

Den första familjen i Majigaun som Tuki Nepal började hjälpa strax efter jordbävningen är en lite udda familj
bestående av 3 generationer kvinnor, varav den yngsta kvinnan är gravt handikappad och den äldsta är väldigt
gammal. Det innebär att det är mellankvinnan, Sita, som drar det tunga lasset. Kvinnorna bodde i total misär i ett
minimalt litet plåtskjul när Tuki Nepal första gången besökte Majigaun. Vi blev alla mycket berörda över familjens
tillstånd och en av besökarna, Tom Burmeister, bestämde på stående fot att han skulle bekosta ett hus till
kvinnorna och dessutom se till att de hade mat och kläder framöver.
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Huset byggdes och kvinnornas boende förbättrades högst avsevärt – de behövde inte längre ligga direkt på
marken med endast en tunn filt över sig, de hade plats att förvara sin mat och de fick ett gaskök att koka mat på.
Senare har också företaget Holtab bekostat en trappa och vattenförsörjning direkt till huset åt kvinnorna. Detta har
gjort livet mycket enklare för mellankvinnan Sita, som är den som utför allt arbete i familjen.

Ambika, som den yngsta kvinnan heter, drabbades av en sjukdom i 8-årsåldern och har sedan dess varit delvis
förlamad, haft allvarlig epilesi och klarar inte att ta hand om sig själv. Tuki Nepal har låtit en läkare från sjukstugan i
Majhigaun undersöka Ambika. Hans råd var att placera Ambika på ett vårdhem – ute i byn skulle hon inte kunna få
den vård hon skulle behöva. Men att omplacera en kvinna som levt hela sitt liv i en liten by tillsammans med sin
mor och svägerska fungerar inte i Nepal. Hon skulle förmodligen inte klara av denna omställning. Istället får Ambika
nu medicin mot sin epilepsi och lite sjukgymnastik (hon har bl. a fått en gåstol att träna med) av sin familj.
Epilepsianfallen kommer sällan och är inte lika allvarliga och Ambika får vara kvar hos sin familj som gör vad de
kan för att ta hand om henne. Och Tom Burmeister ser genom Tuki Nepal, till att kvinnorna har mat och kläder.
Syskonen Roshina och Naresh Majhi, är båda såväl mentalt som fysiskt
skadade. De bor med sin farmor som tar väl hand om dem men de har det
mycket fattigt. Tuki Nepal har låtit undersöka båda barnen av läkare, men tyvärr
finns inget att göra för dem mer än att se till att de har mat och varma kläder.
Roshina som fortfarande är ett barn verkar ha det bra i byn medan Naresh, som
nästan är vuxen har lite svårt att passa in. Han gör mindre arbeten åt familjen och
åt grannarna men kommer aldrig att kunna få ett riktigt jobb p g a sitt handikapp.
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Intressant och välbesökt medlemsmöte
Efter nästan 2 års digitala möten p g a Covid-19, genomförde Tuki Nepal ett medlemsmöte där man kunde närvara
såväl fysiskt på plats i Växjö som digitalt via Teams. Vi var lite oroliga om det skulle funka, men det gjorde det. 20
personer mötte upp fysiskt på mötet och ytterligare 11 var med digitalt. Det kändes bra att kunna genomföra ett
fysiskt möte igen och att kunna ha med medlemmar och sponsorer från andra delar av landet blev ju fantastiskt!
Ja, utanför landet också – Andreas Kölling satt i Nepal och berättade
för oss om hur Build up Nepals arbete med återuppbyggnaden efter
jordbävningen går och hur man nu också bygger i de delar av Nepal
som inte drabbades av jordbävningen – för att förebygga raserade
hus när nästa jordbävning kommer. Även Björn Söderberg från Build
up Nepal var med och berättade om hur Nepal utvecklats under de
20 år han bott i landet och hur han tror att man ska jobba för att driva
utvecklingen framåt.
En bildresumé över Tuki
Nepals 17 år av arbete i
Nepal visade att det är
väldigt mycket vi gjort genom
åren – små projekt och stora
projekt. En del har gett små
ringar på vattnet och andra
har varit mycket
betydelsefulla för
utvecklingen i de områden
Tuki Nepal har arbetat i.
Sammanfattningsvis har
arbetet fokuserat på
utbildning, hälsa och
sjukvård samt
återuppbyggnad och därmed också skapande av arbete ute på
landsbygden. Helt enligt Tuki Nepals syfte: ”Föreningens syfte är
att stödja utvecklingen av småskaliga organisationer, företag
och projekt inom området hållbar utveckling i Nepal.”
Som sista punkt på medlemsmötet påbörjades en diskussion kring
Tuki Nepals framtida arbete. Om att vi behöver fler sponsorer/
faddrar, hur vi ska få fler aktiva medlemmar, hur vi aktiverar de
projektgrupper som legat på is under de senaste 2 åren och om och
när vi ska genomföra nästa fadderresa.
Då det gäller fadderresan kommer Tuki Nepal att besluta om när
denna ska genomföras vid nästa styrelsemöte i mitten av januari. Om
det blir i mars – april 2022 eller oktober – november beror först och
främst på Covid-19 läget i Sverige och i Nepal och hur många som är
fullvaccinerade i Nepal.
Att de svenska deltagarna ska vara fullvaccinerade är självklart.
Du som är intresserad av att deltaga i 2022 års fadderresa till Nepal – hör av dig till Ewa Söderberg, tel 0708 48 69
95 eller till info@tukinepal.org.
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Lästips – kanske en julklapp?
Boken med den lite säregna titeln: ”…och stigen” handlar om den nepalesiske spelmanspojken Manoj som vandrar
på stigar i Nepal. Berättelsen börjar någon gång i slutet av 1950-talet, när han vilsen och rädd möter Mannen med
den gyllene hatten som ger honom uppdraget att hitta sin egen stig genom livet.
För den som av olika anledningar ska besöka Nepal kan berättelsen om Manoj
vara ett utmärkt sätt att förbereda sig. För den som redan känner sig hemma i
landet, är min förhoppning att igenkänningsfaktorn ska vara hög.
Jag har vävt samman mina egna och andras upplevelser till en sammanhållen
historia i det kulturella, religiösa och geografiska landskap, den vandrande Manoj
befinner sig.
Vill någon köpa boken kostar den 170 sek (+ porto) varav 100 sek går till något av
de projekt Tuki Nepal stöder. Skriv: ”Stigen” och swisha till 0730471549.
Mejla din beställning till info@marieschon.se
Varför heter den …och stigen? Ja, det är en fråga jag fått från några av mina läsare
och jag svarar att de tre första punkterna indikerar att det finns något före. Det finns
alltid något före – utan en historik är människan rotlös och kan inte fullt ut förstå
vare sig sin samtid eller gå vidare mot sin framtid. /Marie Schön
Marie Schöns engagemang för Nepal har pågått hela hennes liv. Hon är född och
uppvuxen i Nepal. Vi tackar för att hon skänker 100:- per bok till vår insamling för
ambulans till Jyamrungs sjukstuga.

FLER SPONSORER TILL SJUKSTUGAN
Sedan 2011 har Tuki Nepal drivit sjukstugan i Jyamrung. Sjukstugan servar 10 000 personer och tar hand om det
mesta då det gäller skador och sjukdom. Svårare fall remitterar man förstås vidare till sjukhus. Att ha en sjukstuga i
byn innebär att det alltid finns någon sjukvårdskunnig till hands då man behöver det och dessutom arbetar
personalen mycket med förebyggande hälsovård.
TUKI NEPAL BEHÖVER FLER SPONSORER FÖR ATT KUNNA DRIVA SJUKSTUGAN VIDARE!!!
Tipsa oss om företag, organisationer eller arbetsgrupper som skulle kunna bli sponsorer!
Hör av dig: info@tukinepal.org eller via telefon till Ewa Söderberg 070 848 6995
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Dags att förnya fadderskap och medlemskap
Snart är det 2022 och ett nytt verksamhetsår för Tuki Nepal. Flera av våra projekt är beroende av dig som fadder
eller sponsor. Att vara fadder för skolbarn innebär att du ser till att ett barn får gå i skolan under ett år!
Fadderskap för skolbarn: 125:-/ månad eller om du vill betala för hela året på en gång 1 500:-

Att vara sjukstugefadder betyder att du är en del av att sjukstugan i Jyamrung kan fortsätta sin verksamhet med att
hjälpa sjuka och skadade bybor, ha koll på byns gravida kvinnor och kanske också hjälpa dem att föda och att
arbeta med förebyggande hälsovård som kostråd, hygien och tandhygien.
Fadderskap för sjukstugan: 125:-/ månad eller om du vill betala för hela året på en gång 1 500:-

Att du är medlem i vår förening är viktigt för Tuki Nepals ekonomi. Medlemsavgifterna använder vi till att betala
banköverföringsavgifter, vår webbsida, 90-kontot mm.
Medlemskap enskild person: 225:- och för familj 325:-

BANKGIRO: 900-5042

Glöm inte skriva vad betalningen avser!

SWISH: 123 900 5042
Har du bytt mailadress eller postadress under året så
meddela detta till info@tukinepal.org

www.facebook.com/tukinepal

info@tukinepal.org

http://www.tukinepal.org/

Tel: 0708-48 69 95
Sida 8

