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Namaste!
God Jul och Gott nytt år!
Först vill vi tacka alla er som bidragit till Tuki Nepals projekt och hjälpt till efter jordbävningen! Utan er vore Tuki
Nepal ingenting – men med er hjälp har vi lyckats göra skillnad för många människor i Nepal – både före och efter
jordbävningen.
I årets sista nyhetsbrev försöker vi berätta om det Tuki Nepal gör och har gjort efter jordbävningen, men också lite
om våra övriga projekt som så klart fortsätter som vanligt.
Detta nyhetsbrev går ut med post till alla faddrar, sponsorer och medlemmar och det medföljer ett inbetalningskort
för er som vill betala hela fadderavgiften för skolbarn och sjukstuga för 2016, medlemsavgift eller sätta in en
julgåva till Tuki Nepal. Var noga med att skriva på inbetalningen till vart pengarna ska gå och vem du är (helst både
mailadress och postadress).
Höjd avgift för skolbarn och medlem!
Observera att fadderavgiften för skolbarn har höjts till 100: -/månad eller 1200: -/år. Detta då kostnaderna i Nepal
stigit drastiskt och vi har många barn på kö. Fadderavgiften för sjukstugan ligger kvar som tidigare. Men
medlemsavgiften har också höjts för att vi ska kunna hålla vårt löfte om att alla pengar som sätts in till något av
våra projekt oavkortat ska gå till dessa och inte läggas på kringkostnader. Vi hoppas så mång av er som möjligt vill
vara medlemmar i föreningen då medlemsavgifterna bekostar banköverföringar till Nepal, nyhetsbrev, webbsida
och andra administrativa kostnader som vi faktiskt har – om än i blygsam skala.
Detta gäller alltså för 2016:
Fadderavgift skolbarn

100:-/ månad

1200:-/ år

Fadderavgift sjukstuga

100:-/ månad

1200:-/ år

Jordbävningsfadder

100:-/ månad

1200:-/ år

Medlemsavgift

200:-/ person

300:-/ familj

Bg: 5698-1673
Swish: 123 593 5275
Riktade bidrag till Projekt Bygg upp Nepal sätts in på Bg 5000-1270

Tuki Nepals styrelse
önskar er alla en riktigt
skön och avkopplande
helg!
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En vandring bland berg och ruiner
I slutet av oktober åkte en liten grupp från Tuki Nepals styrelse och några faddrar till Nepal med syftet att kolla upp
läget i det områden som Tuki Nepal arbetar. Vår målsättning var att bedöma läget och se vad Tuki Nepal kan göra
för att hjälpa till framgent.
Det var en tuff resa! Både fysiskt men framför allt mentalt! Att åka jeep eller vandra i det fantastiskt vackra
bergslandskap som är Nepal - men genom byar som är totalt förstörda och där människor i många fall inte fått
någon som helst hjälp sedan jordbävningen för 8 månader sedan – det är tufft! Man känner sig så liten inför vad
naturkrafterna kan ställa till med, men också medveten om till att bygga upp allt detta behövs massor av pengar –
pengar som vi inte har i Tuki Nepal!
Det vi såg och upplevde under vår tre veckor långa resa gjorde stora intryck på mig – visst måste vi kunna hjälpa
till ännu mera! Även om vår lilla förening Tuki Nepal har begränsade resurser så kan vi faktiskt göra ganska
mycket!
Vi såg i den lilla fiskarbyn Majigaun att 5 bambuhus kommer att göra stor skillnad för 5 ensamstående kvinnor och
deras barn. Nu är hus nummer 6 på gång att byggas till tre kvinnor som bodde i ett plåtskjul på 2 x 2 meter och
eldade utomhus för att kunna laga mat. Snart kommer de att bo i ett litet, men riktigt hus, med fönster och dörrar,
med gasspis att laga mat på och en miljöriktig toalett utanför. I Majiguan reagerade vi som reste direkt och samlade
tillsammans in pengar för att köpa filtar till byborna som sov direkt på marken med handdukar som täcke. Vi kan
göra skillnad i det lilla!
Vandringen uppe i bergen nedanför det majestätiska berget Ganesh Himal (7 422 m ö h), bland byar som inte
längre fanns, ställde oss inför större utmaningar. Vad kan vi väl göra här? Vi besökte allt som allt 17 skolor som alla
var oanvändbara och där barnen tillbringade skoldagarna i som bäst kalla plåtskjul, och som sämst under
presenningar som börjat falla sönder efter 8 månader. Vi såg nästan inga hus som var helt oskadadda. Hade
husen inte rasat samman helt så var det så stora sprickor i väggarna att de var livsfarliga att vistas i. Här behövs
miljarder för att göra livet drägligt för redan fattiga och utsatta människor.
Tuki Nepal kommer att satsa på att i första hand bygga upp skolor och samtidigt visa byborna hur man bygger
säkrare hus. I byn Sertung strax under Ganesh Himal kommer vår norska systerorganisation Giitu Nepal att bygga
upp skolan. Detta gör man genom vår gemensamma samarbetspartner Build up Nepal, och Tuki Nepal planerar att
samtidigt utbilda byborna i Sertung i hur man kan bygga säkrare hus med hjälp av att armera de traditionella
husbyggena med ståltrådsnät så att stenarna inte kan rasa ut vid en ev. ny jordbävning.
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I en annan by området planerar en polsk biståndsorganisation att bygga skolor och Tuki Nepal kommer här att
utbilda byborna i metoden att bygga hus med compressed bricks. Dit går det att transportera en press för att göra
dessa compressed bricks medan det i byn Shertung är tre dagars vandring till närmaste väg.
Man måste alltså anpassa hjälpen efter förutsättningarna när man inte har tillgång eller råd till helikoptertransporter.
Det var deprimerande att köra eller vandra genom byarna i distrikten Dhading och Sindipalchowk – men vi mötte
också framtidstro och glädje – framför allt hos barnen som verkar ha anpassat sig till läget – de tar sin skola på
riktigt allvar även om förutsättningarna inte är optimala. Men också vuxna nepaleser tror på farmtiden och vill bygga
sin framtid på säkrare hus. Som i Jyamrung där man tillsammans bestämt att bygga enplanshus istället för de
traditionella två våningshusen.

I tältbyn i Dhola som består av 26 familjer som fick lämna sin by högre upp i bergen efter ett stort jordskred har
man fått hjälp – efter ett desperat rop på hjälp via facebook i juni månad mitt under monsunen. Då fanns inga
skydd, inga toaletter och inget rent vatten. En 13-årig flicka dog av lunginflammation endast ca 1,5 mil från
distriktshuvudstaden Dhading. Efter Facebook uppropet har man fått rejäla tält, 15 ordentliga toaletter och rent
vatten. Dessutom har ett läkarteam besökt byn och gett medicinsk hjälp.
Men även här kunde vi hjälpa till i det lilla. Då byn redan fått löfte om hjälp med husbyggen från en stor
biståndsorganisation handlade det istället om hjälp till skola och sjukstuga. Då Tuki Nepal redan sponsrar en
barnmorska i byn diskuterade vi med henne om vad som behövdes. Ett otoskop, en förlossningssäng och
mediciner finns nu redan på plats i Dhola och Tuki Nepal kommer även att fortsätta att sponsra barnmorskans lön
men också en ung lärares lön under två år.
Tuki Nepal kommer att fortsätta samla in pengar genom projektet Bygg upp Nepal och vi hoppas kunna hjälpa till
så mycket vi förmår i de byar vi har kontakter att göra det.
//Ewa Söderberg
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Mitt möte med Nepals barn
Det var första gången jag besökte Nepal, ett land som den 25 april i år drabbades hårt av en stor jordbävning. Ett
land med ett utsatt folk, utspridda i många små byar, i Himalayas bergsområde och som nu försöker återhämta sig
eller rättare sagt överleva.
Jag reste med Tuki Nepal Society Sweden, på en s.k. fadderresa där syftet med resan var att få en uppfattning om
läget, nu 6 månader efter jordbävningen. Klart jag var nervös när jag landade med min kamera på Katmandus
flygplats.
Mitt första intryck var kaoset och kontrasterna. En märklig kombination av trafiken, människorna, smutsen och
färgerna. Jag blev liksom både glad och sorgsen på samma gång. Något som också genomsyrade hela resan var
ordet ”vänlighet”. Jag tror aldrig jag har hälsat på så många på så kort tid och kindmusklerna nästan värkte för det
gick inte att säga ”Namaste” utan att le.
Att möta barnen med en kamera var riktigt lyckat, trodde först att de skulle bli blyga och rädda för mig. Det blev
istället motsatt effekt, tur att jag hade laddat med både batterier och många minneskort. Att fotografera i
kombination med att blåsa såpbubblor blev en riktig succé och många fina möten med Nepals barn.
Det som berörde mig mest var just alla dessa barn. Jag mötte dem på smala stigar utmed risfälten, då de var på
väg till skolan i sina olika uniformer eller på de branta lederna, som tog oss från by till by bland bergen, där de bar
på syskon, ved och en och annan gris. Det blev också många besök på skolor, där det välkomnade oss på
traditionellt vis. Barnen dansade, sjöng och rektorn höll tal. På en skola sjöng en pojke en egen sång om
jordbävningen och hur det påverkat honom.
Trots att jag inte förstod orden, så sjöng han med sådan inlevelse att tårarna kom där jag satt med röd tikka i
pannan, blommor runt min hals och bergen runt omkring. Tänk att få vara med och dela detta med alla dessa barn i
denna storslagna miljö. Jag minns också en liten tjej i rufsigt hår och dammiga kläder som dansade med rytm,
känsla och glädje att det var svårt att slita blicken från henne. Tanken på deras situation och samtidigt få se deras
livsglädje blev ännu en kontrats på denna resa som etsade sig fast i minnet.

Tack för en lärorik och minnesvärd resa!
//Nina Petterson
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Ingenting är omöjligt!
”Hur kommer det att se ut i Nepal efter jordbävningen?” ”Har människorna förändrats?” Många tankar far genom
huvudet när jag för tredje gången landar på Kathmandus flygplats.
Väl på plats känns allt så bekant och precis som vanligt. I alla fall korta stunder. För det är inte som vanligt. Den
insikten kom med full kraft när jag satte mig på flyget hem från Nepal. Mitt hjärta svämmade över av känslor och
min hjärna var överfull av intryck.
Efter denna tredje resa så inser jag mer än någonsin tidigare att fattigdomen och handlingsförlamningen som
genomsyrar landet är väldigt, väldigt svår att komma tillrätta med. Nepal är ett land med ständiga uppförsbackar
och nedförsbackarna är korta och flacka. Jordbävningar, politisk instabilitet, Indiens blockad... ja, listan kan göras
lång. Men mitt i allt detta så kämpar människorna på i sin vardag. Jag möter samma varma leenden och vänlighet
som före jordbävningen. I skolorna leker och sjunger barnen precis på samma sätt som de brukar.
Förutom vår egen skola i Jyamrung 4, besökte jag sex andra skolor där vi har fadderbarn. Tuki Nepal har ungefär
250 fadderbarn. Jag träffade ett 20-tal av eleverna och pratade med dem om vad de tyckte om att gå i skolan och
vad de tänkte om framtiden. De flesta kan engelska bra, men är väldigt blyga och pratar inte gärna engelska. Så
ibland svarar de på nepalesiska istället. Många av barnen och ungdomarna tycker att ämnet nepali är det roligaste
ämnet i skolan, matematik var inte så dumt det heller. Flera av eleverna vill väldigt gärna läsa vidare för att bli
lärare eller ekonom.
Alla skolor jag besökte var mer eller mindre förstörda av jordbävningen. Undervisningen sker i tillfälliga skjul
byggda av bambu, plåt och presenningar. Men med stolta lärare och engagerade elever så hindrar inte detta att
lektioner pågår precis som vanligt.
En skön känsla infinner sig: "Ingenting är omöjligt".
Skolan i Khahare på andra sidan floden är den största skolan i området. Där finns 650 elever i klass F – 12 och 350
studenter i college. Här sponsrar Tuki Nepal 18 elever i grundskolan och 6 som går college (Angeles Fond). Liksom
övriga skolor i området förstördes delar av Khahareskolan i jordbävningen och de flesta klasserna läser nu i
temporära plåtskjul.
// Viveca Krook
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2 olika mikrofinansieringsprojekt i Jyamrung
VSLA är en mikrofinansmodell som syftar till att fattiga lär sig att spara och hushålla med sin ekonomi. Modellen
bygger på traditionella system, men är mer strukturerad och systematisk. Tillsammans med Tuki Nepal startades
en 6-dagars utbildning av 6 ”Field officers” i Kathmandu i februari. Det var 6 kvinnor från Jyamrung.
Tolv grupper med 25 kvinnor i vardera grupp bildades ute i byarna och var klara att starta projektet i april. Men så
kom jordbävningen och allt avstannade naturligtvis. Jyamrungs byar drabbades hårt av jordbävningarna och alla
husen skadades där.
Kanchan, VSLA-läraren, och jag reste ut några dagar till Jyamrung nu i november för att följa upp projektet. Krishna
Kumari, en av ”Field officers” hade gjort ett mycket bra arbete och 5 VSLA grupper fortsatte direkt efter
jordbävningen. De hade kommit långt i sin ett-års process och det var bara en del som behövdes justeras och
kompletteras. Grupperna hade även kommit in i låne- och återbetalningsfasen. Krishna Kumari hade nu också
startat upp en 6:e grupp, så totalt är 150 kvinnor engagerade i VSLA projektet.

De andra 6 grupperna hade nyligen satt igång men utbildningen hade tyvärr blandats med ett annat
mikrofinansprojekt från Tuki Nepal. Vi fick därför avsluta VSLA projektet för dessa grupper och hoppas att nya
”rena” grupper kan startas senare. Krishna Kumari kommer då att vara handledare för de ”Field officers” som
startar grupperna. Jag kommer att följa upp grupperna under våren.
De 6 grupper som inte jobbar enligt VSLA modellen fortsätter som innan med en mer traditionell inte alls så
strukturerad mikrofinansieringsmodell.
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Även dessa grupper sparar och lånar men har rån början fått ett litet kapital insatt och har därför kunnat driva
lånebiten längre än VSLA-grupperna. I dessa grupper är det främst lån till getter som gäller men man sparar även i
en s.k. social fond där man kan låna pengar till sjukbesök, begravningar och andra akuta situationer. Dessa 6
grupper omfattar ungefär 100 kvinnor.

Även om dessa 6 grupper som finns i Jyamrung 4, d.v.s. vår fadderby, inte kunde införlivas i VSLA-projektet tycker
vi att det ska bli intressant att jämföra resultaten av gruppernas arbete efter hand. Den stora skillnaden handlar om
att VSLA grupperna enbart jobbar med sina egna pengar på ett mycket strukturerat sätt medan de övriga 6
grupperna har fått ett kapital att starta med och har en mycket lösare struktur.
Vi kommer att följa dessa båda mikrofinansieringsprojekt med stort intresse!
// Marita Bergstand
// Ewa Söderberg
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Vad gör man när hela byn rasar?
Bygger upp den igen!
Så heter en liten fotoutställning som Tuki Nepal sammanställt
om hur det såg ut före jordbävningen, hur det ser ut efter och
vad Tuki Nepal gör för att hjälpa till att bygga upp igen.
Under 2 veckor har utställningen tillsammans med en
3 minuters film om Tuki Nepals arbete i byn Majigaun funnits
på Växjö stadsbibliotek.
Många har sett utställningen och flera nya faddrar har nåtts.
Till Linköping!
Under vecka 10, den 7 – 12 mars kommer utställningen att
visas på LAMBOHOVS BIBLIOTEK i Linköping
(Tröskaregatan 23) För mer info eller om fler orter vill boka
upp utställningen så hör av er till info@tukinepal.org

Många deltog i jubileumsträffen med det extra årsmötet
Tuki Nepal hade inbjudit till 10-årsjubileeum med extra årsmöte den 6 december. Men det visade sig att det blev
11-års jubileum istället då vi efter lite mer noggrann räkning av år insåg att det är 11 mellan december 2004 och
december 2015. Tuki Nepal hr alltså verkat i Nepal och Jyamrung i 11 år!
Detta firade vi med först ett extra årsmöte för att anta nya stadgar för föreningen på websidan under fliken om Tuki
Nepal) och för att höja fadderavgiften för skolbarn till 100: -/ månad eller 1200: -/ år samt medlemsavgiften till 200: / år för enskild och 300: - för familj.
Därefter kom ett digert program om Nepal. En bildvisning om de projekt Tuki Nepal arbetat med under 11 år visade
att det är väldigt mycket som gjorts och fortfarande görs. Det känns bra att så många har gjort allt detta möjligt!
Mest uppskattat var nog Agnes Johansson och Andreas Kölling berättelse om hur de upplevde jordbävningen och
veckorna på plats i Nepal efteråt. Deras insats att köpa presenningar, verktyg och mat och transportera ut till
Jyamrung från Pochara möttes med stor uppskattning bland publiken.
En grupp från bl.a. Tuki Nepals styrelse hade just kommit hem från ett besök i Nepal och Jyamrung. En film från
uppbyggnadsarbetet i Majigaun i distriketet Sindipalchowk visades och resenärerna berättade om sina upplevelser
bland ruiner och brist på hjälp.
För att inte bara fokusera jordbävningen berättade Marita Bergstrand och Ewa Söderberg om Tuki Nepals
mikrofinansieringsprojekt som kommit igång igen efter jordbävningen och nu drivs i 12 grupper. Se vidare särskild
artikel.
Mellan programpunkterna spelade och sjöng Jenny Ivarsson folkmusik och Dan Andersson. Och till fikat kunde
man smaka nepali tea, d.v.s. kryddat te med mjölk.
Tack alla ni som deltog i träffen! Det känns som om vi tillsammans kan göra mycket även om man känner sig liten
efter en katastrof som jordbävningen innebar för Nepals folk.
//Ewa Söderberg
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Återuppbyggnaden ställer nya krav
Som jag skrev i förra Nyhetsbrevet förändrade jordbävningen i Nepal för 7 månader sedan livet totalt i Nepal – men
innebar också stora förändringar för Tuki Nepals arbete som ideell förening. Det extra årsmöte som vi hade den
sjätte december var ett led i den förändring som vår organisation nu genomgår. Återuppbyggnadsarbetet i Nepal
har skjutit fart ordentligt. De första bambuhusen i Maji Gaun står redan klara och vi har satt upp en verkstad och
börjat tillverka Compressed Earth Bricks i Jyamrung. Snart startar bygget av den nya Sjukstugan och skolan där!
Vår insamling har växt och vi har också fått flera stora samarbetspartners att jobba tillsammans med.
Detta ställer nya krav på oss som organisation – och innebär också stora möjligheter för oss att göra skillnad i
Nepal! Nya stadgar är ett första led i denna förändring. När andra organisationer har tittar på våra gamla stadgar
har de sett en massa brister. Inte så konstigt – jag var den som skrev ihop dem på en halvtimme före det första
konstituerande mötet i januari 2004 (och glömde tom att datera dem). De har trots detta fungerat bra och själva
kärnan, dvs vår målsättning och vårt arbetssätt med ett starkt nätverk i Nepal, årliga kontrollbesök och minimal
administration står sig fortfarande. Men de regler som garanterar demokrati och kontinuitet i en ideell förening har
vi levt upp till utan att ha dem nedtecknade. Detta är nu åtgärdat.
Men vi har sett att kraven på ekonomisk redovisning av varje återuppbyggnadsprojekt, kontaktresor till
samarbetspartners i Sverige, telefonkostnader etc har ökat markant, trots att alla arbetar ideellt i vår förening. Detta
gäller enbart återuppbyggnaden förstås. Styrelsen har därför beslutat att Projektet Bygg Upp Nepal (BuN) kommer
att bli ett projekt som drivs lite annorlunda än vår vanliga verksamhet.
Dan Söderberg är fn projektledare i Sverige och arbetar nära med Build Up Nepal (NGO) i Nepal med främst Björn
Söderberg och Kulendra Neupane samt Ram Sapkota från Tuki Nepal Samaj som samarbetspartners. Projektet blir
självfinansierande, dvs de omkostnader som krävs , t ex för att söka bidrag från andra organisationer, redovisning
till samarbetspartners, bankavgifter eller resor till företag och organisationer endast belastar
återuppbyggnadskontot och inte Tukis andra projekt.
Bygg Upp Nepal kommer att hantera mycket pengar och många finansiärer men kommer att redovisas separat.
Det innebär att du som sätter in pengar till Tuki ska veta att varje krona hamnar i de projekt som de är avsedda för
och att föreningens administrativa kostnader i övrigt täcks som tidigare av våra medlemsavgifter.
Bygg Upp Nepal är ett mycket långsiktigt och spännande arbete. Vårt koncept att samtidigt som vi bygger
professionellt, lär byborna bygga säkert och bidrar med material till deras egna husbyggen samt initierar nya
småföretag som kan fortsätta vårt arbete lokalt, är helt unikt. Vi hoppas att fler i Sverige vill engagerar sig i detta
och om du är intresserad så hör av dig till mig på 070-216 57 58.
// Dan Söderberg

www.facebook.com/tukinepal

info@tukinepal.org

http://www.tukinepal.org/

Tel: 0708-48 69 95
Sida 9

Nyhetsbrev från Tuki Nepal Society
December 2015

Bygg upp Nepal - julklapp som gör skillnad!
Den 25 april i år drabbades Nepal av en stor jordbävning som några veckor senare följde av ytterligare en. Mer än
8000 människor förlorade livet, 600 000 hus rasade samman och runt 2 miljoner människor bor idag under
presenningar eller plåtskjul.
Tuki Nepal var på plats redan två dagar efter det första skalvet och har sedan dess jobbat med att ge akut hjälp
och återuppbyggnad. Vårt återuppbyggnadsprojekt har vi döpt till BYGG UPP NEPAL.
Du kan göra stor skillnad för människor i Nepal genom att donera pengar till återuppbyggnaden.
Tuki Nepal jobbar med hjälp till självhjälp, dvs våra nepalesiska byggteam, under ledning av Björn Söderberg,
bygger hus, skolor och sjukstugor på samma gång som de utbildar byborna i hur man ska bygga
jordbävningssäkert.
En skola med 4 klassrum kostar 300 000:- att bygga (75 000: -/ klassrum)
Ett hus för en familj kostar mellan 10 000 och 60 000: - att bygga beroende på metod. Den billigaste metoden är att
bygga på gammalt sätt med natursten som armeras med ståltrådsnät, bambuhus byggs av bambupaneler som
reveteras med cement och de allra bästa husen byggs av compressed bricks som armeras.
Projektet Bygg upp Nepal utbildar bybor att bygga och hjälper de som vill starta upp en egen produktion av
bambuhus eller hus av compressed bricks. På så sätt skapas arbeten ute i byarna och pengarna stannar där.

Hjälp oss att finansiera en skola, en sjukstuga eller ett hus i Nepal.
BYGG UPP NEPAL – Bg: 5000-1270
Alla bidrag – stora som små är välkomna och gör skillnad!
Tuki Nepal har ett gåvobrev som du kan få via info@tukinepal.org
Se gärna filmen som visar att man kan hjälpa till. Du hittar den på: http://www.tukinepal.org/julklapp-till-nepal/

www.facebook.com/tukinepal

info@tukinepal.org

http://www.tukinepal.org/

Tel: 0708-48 69 95
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