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Namaste och God Jul alla faddrar och sponsorer!
Det händer mycket i våra projekt i Nepal just nu. Framför allt då det gäller återuppbyggnaden efter jordbävningen,
men även i de övriga projekten är det mycket på gång. Ni har tidigare fått en lite längre rapport om återuppbyggnadsarbetet där Tuki Nepal är involverad, nu snart i 20 byar. Build up Nepal, vår utförandeorganisation i Nepal slöt i
förra veckan ett avtal med internationella Rädda Barnen att utbilda och börja bygga i ytterligare 5 byar – så det blir
20 byar vi är med och utbildar och bygger i! Ni kan alla känna er stolta – era bidrag har varit en del av att Tuki
Nepal och Build up Nepal har kunnat växla upp verksamheten i Nepal.
I detta julnyhetsbrev finns det en lös sida som handlar om julgåva till Nepal som ni faddrar och sponsorer kan
använda er av om ni vill ge en julgåva som gör skillnad. Där finns också information om hur ni kan starta en egen
insamling via internet till Tuki Nepal bland era vänner och bekanta – en insamling där ni kan välja insamlingsmål
och hela tiden ser hur mycket pengar ni fått ihop.
Du kan också läsa om några av Tuki Nepals övriga projekt – mikrofinansiering, högre utbildning för flickor och
specialundervisning för elever som inte klarar sina examinationer.

Men allra först:

Arbetet med att bygga skola och sjukstuga i vår fadderby Jyamrung har nu påbörjats!
Tuki Nepal har åtagit sig att bygga upp såväl sjukstugan med personalbostäder som skolan med 11 klassrum. Det
har tagit lång tid att komma igång, något som beror på att vi tvingats flytta såväl skola som sjukstuga till annan
plats än före jordbävningen. Det har inte varit helt enkelt att hitta en bra plats som byborna kunnat enas om och
som kunnat köpas loss. Nu kommer skolan och sjukstugan att ligga väldigt nära varandra – något vi velat så
samarbetet mellan dessa två kommer att förenklas. Platsen som valts och nu äntligen också köpts och registrerats
ligger en bit upp i sluttningen och mer centralt i byn som ju är ganska vidsträckt. Fler barn får närmare till skolan
medan några får lite längre att gå.
Förra veckan avslutades arbetet med att schakta marken så att det går att bygga och nu ska man även låta
maskinen gräva grunderna så slipper man mycket hårt manuellt grävningsarbete. Build up Nepals byggteam är nu
på plats och mäter ut var byggnaderna ska ligga anställer folk som ska jobba med att göra earth-bricks. En ny
större maskin har transporterats till Jyamrung för att börja tillverka earth-bricks till skola och sjukstuga. De earthbricks som redan producerats nere vid gamla skolan kommer att bäras upp och av dessa kommer sjukstugans
personalbostad att byggas.
Då det gäller finansieringen av de båda byggena så är sjukstugan färdigfinansierad medan det återstår runt 75 000
kronor (ett klassrum) till skolan. Vi söker därför sponsorer till sista biten av skolan både i Sverige och på annat håll.
Redan har vi fått en del hjälp av en brittisk, en japansk och en holländsk organisation. Men den allra största delen
av pengarna till skolan i Jyamrung har samlats in i Sverige genom Tuki Nepal.
Sjukstugan beräknas vara färdig och inflyttningsklar någon gång i vår medan skolan kommer att ta ett år att bygga
klart. Till nästa jul hoppas vi att barnen ska kunna inviga sin nya fina skola.
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Tuki Nepals utbildningsprojekt
I dag sponsrar Tuki Nepal ungefär 250 elever i 19 olika skolor. Det handlar om barn från klass 1 till 10 med en
övervikt av elever i klasserna 5 – 8. Många elever tvingas sluta skolan när de börjar bli tonåringar – för att hjälpa till
hemma, arbeta eller för att familjen inte har råd att låta dem gå kvar i skolan. Därför har Tuki Nepal prioriterat de
lite äldre eleverna under de senaste åren. Så gott som alla barn i området kring Jyamrung börjar nu i skolan i klass
1 – men alla får alltså inte fullfölja de första 8 åren. Klass 9 och 10 finns inte på alla skolor men är en förutsättning
för att kunna studera vidare.
Varje år fram till 2015 har vi ökat antalet barn med ungefär 10 stycken per år.
2015 och 2016 har vi endast fyllt på de platser som blivit lediga efter att en del
avslutat sin skolgång men nu vill vi åter kunna öka antalet barn som får hjälp med
att gå i skolan. Det finns ett obegränsat antal barn i kö- men Tuki Nepal har valt
att långsamt öka vårt åtagande för att vara säkra på att vi har faddrar till alla hela
skoltiden ut. Hjälp oss hitta fler faddrar som vill hjälpa ett barn att få gå i skolan!
Tuki Nepal finansierar också ett tiotal flickor i högre utbildning – på gymnasieeller universitetsnivå. Hittills har 15 flickor av avlutat sina gymnasie- eller
universitetsstudier genom projektet Flickors högre utbildning och just nu är det
alltså 10 flickor på gång. Under hösten har vi dessutom fått förfrågan om att
hjälpa en 19-årig flicka från Jyamrung att avsluta sina studier till sjuksköterska.
Hennes familj har hittills själv finansierat utbildningen men efter jordbävningen
och en ändrad familjesituation befinner sig nu Rupa Basnet i situationen att inte
kunna betala för det sista året på utbildningen. Tuki Nepal har gjort en
överenskommelse med henne om att arbeta 2 år i sjukstugan (med full lön
förstås) mot att vi hjälper henne med det sista året på sjuksköterskeutbildningen.
Så sätt gärna in en julgåva till projektet Flickors högre utbildning! BG 900-5042 – skriv flickors högre utbildning
på inbetalningen.

Rupa Basnet och två av de flickor Tuki Nepal sponsrar med gymnasieutbildning.
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Sjukstuga och sjukfond
Sjukstugan i Jyamrung drivs fortfarande i ett plåtskjul men förhoppningsvis blir det flytt till den alldeles nya och fina
sjukstugan någon gång i vår. Tanken är då att företaget Holtab från Tingsryd ska se till att det finns elektricitet 24
timmar per dygn så att det fungerar att ha ett kylskåp med vaccin på plats.
Vi har haft en ganska väl fungerande personalsituation sedan jordbävningen – även om några av personalen har
slutat och nya kommit till. Det är nog något vi får räkna med lång tid framöver. Men i vår är den undersköterska vi
finansierat utbildningen för, Pushpa Dhaunya, färdig och börjar arbeta i sjukstugan. Och till nästa höst är Srijana
Tamang som är barnmorska och som nu går på tandhygienist utbildningen med hjälp av Tuki Nepal, färdig och
kommer att arbeta minst två år på sjukstugan. Året därpå är Prasand Dhaunya, ytterligare en av Tukis studenter,
färdig Health assistent och även han kommer att arbeta minst 2 år i sjukstugan som betalning för att Tuki Nepal
stått för hans utbildning. Vår satsning på att utbilda unga människor från trakten kring Jyamrung kommer
förhoppningsvis att säkerställa en god bemanning på sjukstugan en bra tid framöver.
I dagsläget arbetat 2 Health assistents i sjukstugan – en man och en kvinna. Byborna är mycket nöjda med deras
arbete och vi hoppas att de kommer att stanna ytterligare en tid.
Tuki Nepal sjukfond har under året stått för en hel del medicinkostnader före bybor med allvarliga sjukdomar liksom
för några operationer och akuta sjukbesök hos läkare. Vi kommer att berätta mer om sjukfonden i kommande
nyhetsbrev.

Skolhälsovård och specialundervisning
Under 2017 kommer Tuki Nepal att genomföra ytterligare ett sk Healthcamp för att tillsammans med sjukstugepersonalen och skolan bygga upp en skolhälsovård i två skolor. Denna kommer att genomföras i oktober,
november och vi har redan fått ihop en grupp på fyra sjukvårdsutbildade personer som kommer att delta. Men vi tar
gärna med oss ytterligare någon, t ex sjuksköterska, undersköterska, optiker eller annan vårdutbildad person.
Anmäl intresse till Ewa Söderberg, ewa@watabaran.org eller telefon 0708 48 6995.
Tuki Nepal har också fått delfinansiering till ett specialundervisningsprojekt genom bl a Skatelövsskolan i Grimslöv.
Projektet beräknas komma igång under nästa läsår som börjar i april 2017 och vi kommer att berätta mer om detta
senare.
//Ewa Söderberg
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Mikrofinansieringsgrupperna utvecklas på flera sätt
Ett av Tuki Nepals mest intressanta projekt är mikrofinansieringsprojektet. Det består av två delar – en del där Tuki
Nepal bidragit med ett litet startkapital till varje grupp av kvinnor som ville börja spara och låna tillsammans.
Målsättningen för kvinnorna var att spara tillsammans för att kunna låna pengar till att köpa getter för. Detta projekt
startade för 3 år sedan med en grupp av 25 kvinnor. Den andra delen sattes igång av Marita Bergstrand en tid före
jordbävningen. Detta projekt kallar vi VSLA (Village savings and loan) och har som målsättning att lära kvinnorna
att ta hand om sin ekonomi och tillsammans spara och låna för att bli oberoende av andra. I detta projekt sattes det
inte in några pengar till grupperna – istället satsade man pengarna på att utbilda en grupp kvinnor i hur metoden
VSLA fungerar och gav dessa sedan en mindre summa som lön för sitt arbete med att sätta igång grupper som
sparar och lånar. Båda delarna av projektet fungerar bra och har utvecklats – om dock på olika sätt. Vi kommer att
berätta om get-gruppen i ett senare nyhetsbrev och försöka oss på att jämföra de båda grupperna. Här nedan
berättar Marita om VSLA-grupperna och deras verksamhet efter det besök hon gjorde i Jyamrung i november.
VSLA projekten fungerar fantastiskt bra. Vilken styrka det är i grupperna. Det var verkligen en fint att se de 12
VSLA grupperna styrka och stolthet. Vi besökte hälften och kollat ett par gruppers böcker. Det ser bra ut. De sparar
100 rupies i månaden och ger 5 rupies i social fond. Fonden används till medlemmar som är i behov av t ex
Sherabesi
Rupa Basnet
Bharmale eller andra oförutsedda utgifter.
sjukkostnader
Kvinnorna betalar 40 rupies i ränta på
1000 lånade rupies i
månaden. De betalar 20 rupies i böter om de inte kommer i tid eller kan spara i tid. Man samlade in och delade upp
pengarna efter 1 års sparande och lånande och alla har velat fortsätta. Grupperna har valt att behålla styrelsen i
två år. De träffas 1 gång i månaden och mötet tar ca 1-2 timmar.
Vad jag kunde se var att i en grupp där "presidenten" verkar vara ganska svag, där fanns det mindre energi och
Krishna Kumari (som är den kvinna som leder projektet), fick hjälpa till mer. För övrigt flödade det av energi i
grupperna.
De flesta kvinnorna hade lånat en summa under 3 månader. I en
grupp hade de nu beslutat att förlänga lånen till 6 månader eftersom
det tar tid att få in inkomster om de t ex köper en get.
Kvinnorna var såååå stolta över sin bank och att de nu är oberoende
av släktingar och män när de behöver pengar. De kunde se det stora
kapitalet som de gemensamt hade i sin bank och som de hade
”makt” över. De flesta grupperna hade sytt sin egen VSLA dräkt och
de var olika dräkter i grupperna. Bilden är från en av grupperna i
deras fina dräkt.
Förutom den enorma stoltheten över sin bank, hade alla VSLA grupperna kommit överens att städa området från
skräp en gång i månaden, de hade också haft en stor musikfestival under högtiderna Dashain och Tihar och
pengarna gick till investering av vattenkranar och nödvändigheter för byn. Kvinnorna går även samman om någon
familj har problem och när vi avslutat besöket i en grupp, for alla iväg till en familj vars man var berusad och
betedde sig illa mot frun. Vilken kraft det finns i grupperna!!
I sömmerskeutbildningarna som nu har pågått i nästan 6 månader i Jyamrung, har VSLA grupperna varit aktiva och
tagit ut lämpliga elever. Alla grupperna hade önskemål om att lära sig mer om getskötsel, så vi undersöker nu
detta. Sen fanns det önskemål om att starta nya VSLA grupper, som vi också ska diskutera.
I de 4 mikrofinansieringsgrupper som inte följer VSLA konceptet (get-grupperna) finns nu sammanlagt 148 kvinnor
och 48 av dessa har lånat pengar till en get.
Totalt finns det alltså nu 16 mikrofinansieringsgrupper som innebär att runt 400 kvinnor i Jyamrungs olika warder
deltar i och är del av mikrofinansieringsprojektet.
// Marita Bergstrand, ansvarig för VSLA-grupperna
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