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Namaste alla faddrar, sponsorer och medlemmar!!
I Sverige har det varit den varmaste och torraste sommaren i
mannaminne och i Nepal började monsunen mer än en månad
tidigare än normalt och just nu vräker regnet ner och gör vägarna
uppe i bergen oframkomliga. Den globala uppvärmningen märks
över hela vårt klot.
Men människorna i fattiga länder som Nepal drabbas mycket
hårdare, då det inte finns något centralt eller socialt skyddsnät,
som kan garantera matförsörjning, sjukvård och hjälp vid vädrets
härjningar. De får klara sig själva.
Därför känns det bra att Tuki Nepal finns och kan bidra till att
bygga nya jordbävningssäkra hus efter jordbävningen 2015 –
längre fram i nyhetsbrevet berättar Andreas Kölling på Build up
Nepal mer om detta.
Det känns också fint att kunna hjälpa så många barn som möjligt
att få gå i skolan och att göra undervisningen bättre och
anpassad för alla barn – inte bara de duktigaste. Den
extraundervisning Tuki Nepal påbörjade under 2017 börjar nu ge
resultat och den nya skolan är så gott som färdig. Även det kan
du läsa om i det här nyhetsbrevet.
Tuki Nepal bidrar också till att det finns bra hälsovård i Jyamrung
och byarna runtomkring och att servicen där utvecklas och
förbättras. Förutom den nya jordbävningssäkra sjukstugan med
välutbildad personal finns nu också en permanent tandvård,
visserligen av det enklaste slaget – men ändå med möjlighet att
få tandproblem fixade på plats eller vid allvarligare fall – genom
Tuki Nepals sjukfond vidare behandling i Kathmandu.

Under senhösten kommer ytterligare ett svenskt team av läkare, sjuksköterskor, barnmorskor och en fysioterapeut
att genomföra en healthcamp i Jyamrung – denna gång med fokus på kvinnors hälsa.
Mikrolånsverksamheten i Jyamrung och byarna
runtomkring utvecklas både i kvinnogrupperna men
också med små individuella lån.
Allt detta kan du läsa om i detta nyhetsbrev.
Tack alla för att ni är med och bidrar!
// Ewa Söderberg
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Skolan i Jyamrung snart inflyttningsklar
Det var mer än tre år sedan den stora jordbävningen då i stort sett hela byn Jyamrung lades i ruiner. Efter den
akuta hjälpen med att få tillfälligt tak över huvudet, gräva fram förnödenheter ur ruinerna samt hjälp till provisoriska
bostäder av plåt, beslutade Tuki Nepal att samla in pengar för att bygga upp byns skola och den förstörda
sjukstugan vi sponsrat sedan 2011.
Sjukstugan stod klar i slutet av 2017 men skolan har tagit betydligt längre tid att bygga. Dels är det ett mycket
större bygge – 11 klassrum med toaletter, rinnande, rent vatten och god utemiljö. Och många förseningar har
drabbat bygget – orsakade av såväl den mänskliga faktorn som vädrets nyckfullhet.
För det första skulle skolan och sjukstugan flyttas högre i byn p g a ett planerat kraftverksbygge som kommer att
lägga den gamla skolplatsen under vatten inom ett tiotal år. Nepaleser tänker oftast inte långsiktigt – så är det nog i
de flesta fattiga länder där det gäller att överleva dagen. I Jyamrung var byborna inte överens om att skolan skulle
flyttas överhuvudtaget – några tyckte att det var ok att bygga på den gamla platsen nere vid floden även om en
kraftverksdamm planeras. Men myndigheterna satte så småningom stopp för denna oenighet genom att förbjuda
all byggnation under säkerhetslinjen för vattenreservoaren. Sen gällde det att hitta rätt plats där både skola och
sjukstuga kunde byggas i närheten av varandra. Köpa in marken gick relativt lätt även om ytterligare mark fick
köpas in senare för att kunna bygga en mur för att undvika eventuella landslides bakom skolan. Myndigheterna tog
mycket lång tid på sig att godkänna såväl platsen för bygget som ritningarna med earthbricktekniken. Men slutligen
godkände man eathbrick teknik som ett allmänt godkänt sätt att bygga jordbävningssäkert på – som tur var!
Så var det dags för vädret att sätta stopp för bygget – monsunen 2017 var lång och det gick inte att få upp material
längs vägen till Jyamrung. Och efter monsunen hittade Gehendra Kutuwal, som är arbetsledande ingenjör från
Build up Nepal, inte arbetskraft för att börja bygga. Efter jordbävningen är det oerhört svårt att få tag i såväl erfarna
byggarbetare som vanligt folk som vill jobba. Och i Jyamrung är det ont om män – såväl unga som medelålders. De
har flyttat till Kathmandu för att utbilda sig eller jobba eller skrivit på ett treårskontrakt för utlandsarbete. Slutligen
fick Gehendra hämta arbetskraft från södra Nepal. Men sen gick det snabbt!
Skolan var planerad att slutföras till 1 maj i år – men monsunen kom redan i april och vägarna blev återigen
oframkomliga. Nu återstår endast målning, elektricitet, finputsning och städning samt att färdigställa en stor och
trevlig skolgård runt skolan. Så en månad efter det att regnet avtagit och vägarna torkat upp är skolan
inflyttningsklar! Och alla väntar med spänning att få flytta in de nya möblerna som beställts från det lokala
snickeriföretaget. Om du följer Tuki Nepal på Facebook får du veta när skolan är färdig och elever och lärare flyttar
in – och så kommer det förstås i nästa nyhetsbrev!
Tack alla ni som gjort det möjligt att bygga upp denna stora, fina skola!
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Build up Nepal mot nya utmaningar
Andreas Kölling är precis tillbaka i Kathmandu efter sex veckor i Sverige och ger oss en kort rapport från
återuppbyggnadsarbetet. Andreas har nu jobbat snart två år i Nepal och växlar med kortare perioder i Sverige, då
han arbetar on-line med bl a fondansökningar och återkoppling till sponsorer.
Andreas berättar att återuppbyggnaden efter jordbävningen är långt ifrån färdig, men flera hjälporganisationer har
nu avslutat eller är mitt uppe i sina projekt och håller på att gå tillbaka till sin vanliga verksamhet, framförallt
utbildning och hälsoprojekt. Build up Nepal (BuN) har hittills byggt ca 1 000 hus, 15 skolor, 5 sjukstugor och en
mängd andra byggnader. För att se till att återuppbyggnaden fortsätter - det återstår ca 500 000 hus att bygga upp
- har man det senaste året arbetat med att hitta arbetssätt för att få lokala, nepalesiska småföretagare att driva
återuppbyggnaden vidare med minimal hjälp utifrån.

Ny teknik – ”what you see – you belive”
En stor utmaning är att Earth Bricks (CSEB) är en ny teknik (i Nepal) och därför finns ett krångligt regelverk runt
tekniken. För byborna är det dyrare att bygga med tegel men enklare. CSEB är billigare men krångligare med
byggnadslov och regelverk. Dessutom en okänd teknik för många lokala byggare.

BuN bjuder nu in lokala byggare och murare i byarna för att visa hur man bygger en vägg! ” What you see – you
believe!” är mottot. Sen utbildar och hjälper man lokala byggare/ småföretagare att komma igång med tekniken
och administrationen.
-

-

Bara det här halvåret har vi startat upp 25 mikroföretag med EarthBrick-tekniken och 17 stensågar-företag,
berättar Andreas stolt.
Det viktigaste jag lärt mig under de här åren i Nepal är att den första” injektionen” från sponsorer och
hjälporganisationer att få igång BuNs arbete, har betytt att vi hittat en modell för att få återuppbyggnaden
att rulla vidare i stor skala med lokala, nepalesiska krafter. På så sätt har en mindre investering
resulterat i ett mångdubbelt resultat. Hjälp till självhjälp i ordets verkliga betydelse!
Sen får man inte glömma att ekonomiskt bistånd fortfarande är nödvändigt för att komma över det berg av
utmaningar både vi i Build up och de nepalesiska byborna och byggarna står inför. Den hjälpen är
ovärderlig och helt nödvändig för att inte utvecklingen ska stanna av här!

Vi avslutar samtalet lite snabbt eftersom Andreas som visserligen är ledig idag lördag, men som har blivit inbjuden
att berätta om BuNs arbete för US Aid och DFID (brittiska Sida) ikväll och behöver förbereda sig lite (!).
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Små lån hjälper kvinnor att tjäna pengar och starta egna företag
Tuki Nepal har jobbat med mikrofinansiering i Jyamrung och ytterligare 10 byar i dalen, sedan 2012. Den stora
satsningen handlar om att kvinnorna i byarna startar sina egna små banker som man sedan kan låna pengar från
och betala tillbaks med en förhållandevis låg ränta för att vara i Nepal. Räntan som de olika kvinnogrupperna själva
har bestämt storleken på ligger mellan 5 och 10% medan man för annars brukar få betala mellan 20 – 30% ränta.
Tuki Nepal jobbar med tre olika koncept – ett där vi satt in lite pengar från början, så att kvinnogrupperna har ett
startkapital och kan sätta igång att låna direkt och ett koncept som kallas VSLA (Village Saving & Loan
Association) och som innebär en strikt styrd metod för att tillsammans bygga upp en liten bank som tillhör den egna
gruppen och som kvinnorna själva har finansierat från första rupiesen. Denna metod tar lite längre tid innan
lånedelen kan komma igång ordentligt, eftersom man måste spara på sig ett kapital innan man kan låna ut något.
Men i gengäld lär sig kvinnorna hur man bygger upp en alldeles egen bank, hur penningsystemet fungerar och
man blir helt oberoende av andra än den egna gruppen. Marita Bergstrand från Göteborg har startat VSLA
projektet tillsammans med Tuki Nepal och det är också hon som granskar det årligen så att det sköts på rätt sätt
och utvecklas.
Tuki Nepal har också finansierat ett par lite större företagsprojekt i Jyamrung, nu senast med Tingsrydsföretaget
Holtab och dess personal som sponsor.
Sita Timalsina fick i våras ett lån på ungefär 3 000 kronor för att starta upp en kycklingfarm. Hon hade förberett
detta genom att bygga upp ett fint hönshus med nät som skyddar mot rovdjur. Det var bara själva investeringen att
köpa in kycklingar och foder som hon behövde hjälp med. Hennes plan var att om hon fick hjälp med att starta upp
första omgången kycklingar skulle hon vid försäljning av kycklingarna göra en så stor förtjänst att hon själv skulle
kunna finansiera nästa omgång kycklingar. Några personer från Holtab och Tuki Nepal träffade Sita i våras och
gillade hennes idé och framåtanda.
En annan kvinna fick vid samma tillfälle ett lika stort lån för att kunna köpa in en getabock att använda till avel.
Hennes affärsidé är att tillhandhålla bocken för betäckning av byns kvinnliga getter och ta betalt för varje
betäckning. Byn tjänar på detta då de får en bra avelsbock och slipper inavel och kvinnan tjänar pengar.
Maya Lhamichane fick för ett år sedan ett lika stort lån för att bygga ut sin lilla affär som ligger strax intill skolan.
Hennes plan går ut på att ha ett större utbud i affären och kunna laga till kaffe, te och mat och därmed utveckla till
en liten restaurang. I hennes kontrakt för mikrolånet står det också att hon ska laga maten till de skolbarn som får
extraundervisning innan de fortsätter studera efter skolans slut kl 16. Vi besökte också Maya i hennes affär i våras
och såg att utbudet blivit större och att matlagningen till arbetarna som bygger skolan kommit igång. Med små
medel kan man lyfta många människor genom att ge dem möjlighet att genomföra sina drömmar om ett eget litet
företag att försörja sig på. Och Tuki Nepals tre olika modeller kompletterar varandra på ett bra sätt.
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Bättre skolresultat efter extra undervisning
Den första delen av extraundervisningen i de båda skolorna i byarna
Jyamrung och Bharmale har nu avslutats och utvärderats. Resultatet
är mycket bra och såväl elever som lärare och föräldrar är nöjda och
hoppas på att projektet kan löpa vidare i framtiden.
Samtliga elever (totalt 38 elever) som ingått i
extraundervisningsgrupperna i de båda skolorna har förbättrat sina
resultat i såväl matematik som engelska. En del elever har höjt sina
poäng ganska drastiskt medan de flesta har kommit upp i godkänt.
Ett fåtal ligger ännu under godkänt men har ändå klart förbättrat sina
resultat. Flera elever har fördubblat sina resultatpoäng efter
extraundervisningen.
Eleverna är förstås glada över sina resultat och att deras
ansträngningar under de extratimmar de fått gå i skolan har lett till
godkända eller förbättrade studieresultat. Lärarna har insett att en
satsning på svaga elever ger resultat, även om pedagogiken behöver
utvecklas. Föräldrarna hoppas att extraundervisningen får fortsätta
framöver så att deras barn kan avsluta skolan med godkända
resultat.

Projekt Extraundervisning har pengar för ytterligare ett år. Detta tack vare Jochnick Foundation och många av er
som bidragit med pengar.
Det nya läsåret har startat och extraundervisningen är åter igång. Denna gång med nyttiga erfarenheter från det
första året och med en del förändringar. Det allra viktigaste hittills har varit att lärarna insett betydelsen av att satsa
på de svaga eleverna också – i den nepalesiska skolan är det främst de duktiga eleverna som får uppmärksamhet
och hjälp.
Tuki Nepal hoppas kunna permanenta
extraundervisning för svaga elever efter
projektets slut – men det kommer att
krävas ytterligare pengar innan det har
arbetats in i den normala
skolundervisningen.
Vi återkommer till detta!
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Healthcamp 2018
Hittills har Tuki Nepal genomfört 3 Healthcamps i Nepal, då svensk frivillig sjukvårdspersonal arbetat tillsammans
med personalen i sjukstugan för att förbättra såväl hälsosituationen som kunskapen kring hälsa och hygien. De två
senaste har fokuserat barnhälsovård och lagt grunden för en fungerande sådan i Jyamrung.
I november åker ytterligare ett team bestående av läkare, barnmorskor,
sjuksköterskor och fysioterapeut till Nepal och Jyamrung. De är alla
volontärer, får ingen ersättning och betalar sina kostnader själva. Denna
gång ligger fokus på kvinnohälsa. Två av läkarna är gynekologer och
med tre barnmorskor i teamet kommer mycket arbete att läggas på
kvinnosjukdomar i underlivet och barnafödande. Men vi har utvecklat
begreppet kvinnosjukdomar till att även gälla andra problem som många
kvinnor i byn drabbats av, tex problem i luftvägarna, magproblem och ont
i ryggar, nacke och knän.
Planen är att under en vecka arbeta tillsammans med sjukstugans
personal med två syften - att utbilda såväl sjukstugepersonalen som
byborna men också direkta undersökningar och behandlingar som går att
göra på plats utan avancerad utrustning. Målet är att
sjukstugepersonalen ska kunna arbeta vidare med kvinnors specifika
sjukdomar, utbilda byns kvinnor i hur man förbättrar sin hälsa och kunna
bedöma vilka fall som måste skickas vidare till sjukhus i Kathmandu för
behandling. Med en barnmorska och kvinnlig sjuksköterska i
sjukstugepersonalen är ingången till byns kvinnor enklare än med bara
manlig personal som det varit nu ett tag.
En plan för hur gravida kvinnor kollas upp 4 gånger under graviditeten
finns redan i Nepal – men där slutar en långsiktig planering för hur
kvinnors hälsa ska förbättras. Teamet hoppas kunna jobba med att ge
kunskap om könssjukdomar, framfall och något så primärt som hur
kvinnans kropp fungerar. Att ge sjukstugepersonalen kunskap och
redskap för att behandla skador och värk orsakade av tungt arbete är
också något teamet vill ta sig an liksom att följa upp de undersökningar
av små barn som gjordes vid förra Healthcampen. Självklart kommer
kvinnor med sjukdomar som behöver vidare behandling att
diagnosticeras och skickas vidare till sjukhus i Kathmandu.
För att kunna genomföra denna Healthcamp har vi startat en insamling
på https://www.tukinepal.org/fundraiser/healthcamp-2018/. De pengar vi
samlar in kommer att användas till tolkar, material som vi behöver på
plats samt lön till den nepalesiska läkare vi måste och vill ha med oss på
campen. Vi hoppas kunna engagera dr Sudha Shahi ytterligare en gång
– hon har deltagit i de senaste två healhtcamperna och samarbetet med
henne är och har varit mycket värdefullt.
Vill du hjälpa oss ekonomisk så sätt in ditt stöd på BG 900-5042 eller
Swisha på 123 900 5042.
Skriv Healhtcamp på inbetalningen!
Vi återkommer med mer information kring Healthcamp 2018 i nästa nyhetsbrev och när den är genomförd och
utvärderad.
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Jyamrung fritt från gifter och genmodifierat utsäde - Eko-kurs hösten 2019
Många fattiga och outbildade nepalesiska bönder luras att köpa genmodifierade grödor och tunga jordbruksgifter.
Oseriösa aktörer, som är bannlysta på många andra håll i världen, lovar ökade skördar. Resultatet blir i princip
alltid det motsatta. Efter en första god skörd, störtdyker avkastningen följande år. För att kompensera detta köper
bonden kemiska gödningsmedel och insektsgifter från samma leverantör som sålt de genmodifierade grödorna.
Resultatet blir en katastrof på många plan: Minskade skördar. Inhemska grödor som slås ut. Havererade bonde
ekonomier. Sjuka bönder och en kraftig ökning av antalet barn som föds med missbildningar. Dessutom
havererade ekosystem med förstörda jordar och en stark reducering av insekter och fåglar som också påverkar
möjligheterna till ett sunt och livskraftigt jordbruk.
Dhadingdistriktet, där Jyamrung ligger, tillhör de värst drabbade områdena i Nepal. För att hejda denna olyckliga
utveckling kommer Tuki Nepal under 2019 att följa upp den ekoutbildning man hade för Jyamrungs bönder år 2012
med en fortsättningskurs.
En insamling för att kunna finansiera denna kurs har startats på https://www.tukinepal.org/fundraiser/ekokurs-2019/
Du kan bidra på BG: 900-5042 eller via Swish: 123 900 5042
Skriv eko-kurs på inbetalningen.
Har du frågor om utförandet och innehållet i kursen kan du maila Mikael Persson på Mikael@respress.se
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Möte om Nepal i Göteborg
Tuki Nepal har många medlemmar och sponsorer i Göteborgstrakten – därför kommer vi att anordna ett öppet
möte om Nepal och Tukis verksamhet.
När:

Tisdag 9 oktober, kl. 18 – 21

Var:

Värmlandsgatan 34 i Göteborg

Program:

Bildvisning och information om Nepal och Tukis olika projekt.
Fika med Nepali te

Deltagare:

alla är välkomna – ta med vänner och bekanta.
Pathfinder Travels som är en stor sponsor till Tukis sjukstuga kommer också att delta
och berätta om sina resor till Nepal.

Save the date – 9 oktober! Mer info kommer på Facebook och till er som bor i Göteborgsområdet!
Hjärtligt välkommen!

Hjälp oss hitta fler sponsorer till såväl sjukstuga som sjukfond!

Fadderskap: 100:-/ månad eller 1200:-/ år, BG 900 5042 eller Swish: 123 900 5042
Företagssponsor för sjukstugan förbinder sig att under en längre tid sponsra med den summa
företaget själv väljer!
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