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Namaste från ett kaotiskt Kathmandu!
Efter en månad i Nepal med massor av nya upplevelser och fantastiska möten är det nu sista dagen här och dags
för en sammanfattning. Det här nyhetsbrevet blir långt och innehållsrikt och förhoppningsvis en upplevelse av
Nepal även för er som inte är här.
Det svenska teamet bestående av 3 läkare, 3 barnmorskor, 1 sjuksköterska och en fysioterapeut åkte hem förra
veckan efter att ha gjort en off tourist trekk uppe i bergen ovanför Jyamrung. I detta nyhetsbrev blir det en kort
beskrivning av campen – mer kommer i nästa nyhetsbrev då vi sammanfattat och skrivit rapport om vårt arbete.
Vi fick alla också vara med om att inviga den nya fina skolan med 11 klassrum som byns elever och lärare väntat
så länge på – och väntan var inte förgäves – skolan är outstanding.
Man kan också läsa en lite längre artikel om det mikrofinansieringsprojekt som nu kommer att utvidgas med
ytterligare 10 grupper av kvinnor.
Men allra först - JUL-insamling 1:

HÄR BOR SMITI OCH HENNES BROR ISHWAR SEDAN SNART 4 TILLBAKA
Smiti är 11 år och hennes bror Ishwar är 16. De har en lillasyster som är 8 år och tillsammans med sina föräldrar
bor de i det lilla plåtskjulet på bilden. De är en av de familjer i byn Majhigaun som ännu inte byggt eller fått hjälp
med att bygga ett hus efter jordbävningen i april 2015. Ishwar har svårt att gå efter en sjukdom i barndomen som
ev. kan ha varit polio och Smiti skelar grovt efter ett fall när hon var väldigt liten. Tuki Nepal har påbörjat en
insamling till 4 familjer i Majhigaun som inte själva klarar att bygga sina hus – Smitis och Ishwars familj är en av
dessa. Dessutom planerar vi att skicka båda syskonen till sjukhus för en koll om vi kan hjälpa dem med fysioterapi
och koll av Smitis ögon-skada.
Vi behöver samla in 30 000 kronor för att bygga ett enkelt earth-brickhus till familjen och genom vår sjukfond
bekostar vi läkar/fysioterapikostnad för barnen.
Vill du hjälpa oss?
Swish: 123 900 5042 eller BG 900-5042
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HÄR BOR ASHOK OCH HANS FAMILJ
Ashok hamnade under familjens hus vid jordbävningen i april 2015. Han grävdes fram men var svårt skadad och
låg i koma på sjukhus i 2 månader. Han har genomgått flera stora operationer i huvudet och har ett ärr som löper
tvärs över hela hans huvud från öra till öra. Familjen tvingades låna mycket pengar för att betala för Ashoks
operationer och sjukhusvistelse. De är skuldsatta upp över öronen och har inga pengar att bygga ett hus för. De
bor efter snart 4 år i ett litet skjul av plåt och träbitar men har en liten bit mark strax ovanför som de skulle kunna
bygga ett hus på.
Tuki Nepal samlar in pengar för att bygga deras hus – även de behöver 30 000 kronor för att huset ska bli
verklighet.

SITA MAJHI ÄR FÖRÄLDRALÖS och bor med sin bror och
hans familj i samma typ av skjul som de övriga familjerna. Sita
förlorade sina föräldrar när hon var 3 år och hon lider av grav
epilepsi som tyvärr gett henne bestående men.
Tuki vill bygga ett hus även till denna familj och dessutom
kommer vi att se till att Sita får besöka en läkare som kan ge
henne medicin mot epilepsin så att hennes skador inte blir ännu
större.
Familjen har påbörjat ett hus – grunden är färdig – men sedan
fanns inga pengar kvar.

Vill du hjälpa oss att ge dessa familjer ett bra hus att leva i? Alla bidrag – små som stora är välkomna och
tillsammans kan vi se till att de tre familjerna i Majhigaun får jordbävningsresistenta hus att bo i.
SWISH: 123 900 5042
BG: 900-5042
Skriv hus i Majhigaun på inbetalningen eller sjukfond om du vill hjälpa till med kostnaderna för barnens
sjukvård och medicin.
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INSAMLING 2 – EXTRAUNDERVISNING FÖR BARN I 2 SKOLOR
Under ett års tid har det nu bedrivits extraundervisning i Jyamrungskolan och grannskolan i byn Bharmale. Det är
15 plus 25 barn som fått en timmes extra undervisning per dag i ämnena matematik, engelska och science.
Resultatet är över förväntan – alla barn har förbättrat sina resultat och de flesta har nu godkända betyg i dessa
ämnen. Den mat dessa barn fått innan den extra timmen under-visning, har förstås bidragit till resultaten – många
barn får inte tillräckligt med mat under dagen.

Det är lärarna i skolan som driver extraundervisningen och de har förankrat den bland såväl elever som föräldrar
och vår förhoppning är att den ska bli ett bestående inslag i undervisningen även framöver.
Tuki Nepal vill satsa ytterligare två år på att driva extraundervisningen för att visa lärare och den lokala
skolstyrelsen att det är viktigt att satsa på alla barn – inte bara de mest begåvade och engagerade. Att om många
barn klarar skolan blir skolan också en bra skola.
Vill du hjälpa oss att driva extraundervisningen vidare ytterligare 2 år?
- 28 kronor räcker till en veckas extraundervisning och mat för en elev;
- 280 kronor räcker till extraundervisning och mat för 10 elever i en vecka;
- 1 430 kronor räcker för extraundervisning och mat för en elev i ett år.
SWISH: 123 900 5042
BG: 900-5042
Skriv extraundervisning på inbetalningen och ange mailadress så får du våra nyhetsbrev.

MÖTE OM NEPAL I MALMÖ
I början av mars kommer Tuki Nepal att anordna ett möte i Malmö för alla intresserade. Det möte vi hade i
Göteborg drog över 40 personer och vi hoppas kunna genomför ett lika välbesökt möte i Malmö. Exakt datum
ännu inte fastställt och vi letar efter en lämplig lokal som inte kostar för mycket.
Mötet kommer att innehålla bildvisningar från Tuki Nepals projekt i Nepal, diskussioner kring vårt arbete där
samt förstås nepali tea.
Är du intresserad och vill hjälpa till att anordna mötet? Hör av dig till Viveca viveca.krook@gmail.com
Vi återkommer i nästa nyhetsbrev med datum och lokal.
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NYA SKOLAN I JYAMRUNG INVIGD!
Äntligen är den färdig – efter många om och men och massor av arbete. Tuki Nepals hälsoteam fick förmånen att
delta i den stora invigningen i slutet av november. Bilderna får visa – text räcker inte!
Hela byn var på plats för att fira!

Finaste kläderna och naturligtvis en ”madal” player. Den
nepalesiska trumman är ett måste vid alla ceremonier.

Den svenska gruppen framför den nymålade vackra fondväggen och det blev
såpbubblelek bland barnen.
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Förskolebarnens klassrum är spännande djungelmålat och barnen tycker det
är toppen.

Det var inte bara de vuxna som höll tal. Den här killen från
klass 6 hälsade oss välkomna på bra engelska.

Build up Nepals arkitekt har planerat upp en jättefin skolgård med såväl
sittplatser som gungor och rutschkana – något knappt finns inne i
Kathmandu. Barnen var så lyckliga över lekplatsen!

www.facebook.com/tukinepal

Den svenska gruppen, ganska överväldigade av alla
ceremonier som genomfördes med hackande högtalare
och med tikas i pannan och schalar kring halsen.
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HEALTHCAMP FÖR KVINNOR
Den healthcamp för kvinnor som genomfördes sista veckan i november i Jyamrung, blev omvälvande och
intressant för det svenska hälsoteam som genomförde campen tillsammans med de nepaleser som jobbar i
sjukstugan samt doktor Sudha och nurse Sunita. Healthcampen, som var inriktad på utbildning av såväl personal
som bybor, blev mycket uppskattad av kvinnorna i byn och särskilt de kvinnor som fick hjälp med sina
underlivsbesvär var nöjda. Sen var det som vanligt många patienter som kom för att kolla in om svenska läkare kan
göra underverk och en del av dessa blev nog lite besvikna när de inte fick någon behandling.
I nästa nyhetsbrev kommer en kort sammanfattning av healthcampen – vårt team måste få lite tid att samla sina
intryck och sammanfatta det som gjordes.
I detta nyhetsbrev nöjer vi oss med att visa bilder från healthcampen med lite spridda kommentarer från vårt
svenska hälsoteam.

Guje berättar för Jyamrungs kvinnor om att Healthcampen kommer
att innehålla såväl utbildning, diskussion som undersökningar.

”Egentligen är det inte så annorlunda mot hemma. Människorna i
Jyamrung besväras liksom de svenska patienterna av värk i kroppen,
besvär med matsmältningen och högt blodtryck.” //Sara

”Det var en fantastisk resa! Att få uppleva Nepal som är ett vackert land samt möta dessa strävsamma o vänliga människor! Se hur mycket
gott Tuki Nepal gör i landet! Denna upplevelse kommer jag att ta med mig under lång tid framåt.” // Lena
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Alla gymnasieflickor fick vars en bok om menstruation och att bli
vuxen – efter att ha fått se en film på samma tema.

Hur fungerar kroppen? En lektion i hur skelett, muskler och senor
samarbetar. Peter använder doktor Sudha som patient.

”Jag känner mest en enorm värme kring båda landet och
människorna. Nepal var för mig en av de mest välkomnande
platser jag någonsin varit på. Ett kargt och svårtillgängligt
bergslandskap som fostrat generösa och vänliga människor.”
//Gabriella

”Jag tycker det var en mycket händelserik och lärande resa.”
//Anette
Här i full färd med att diskutera menstruation med några av
Jyamrungs kvinnor.

”På den medicinska och rent ut sagt det kvinnliga planet, tar jag med mig att alla kvinnor, har någon gång, oroat sig för, eller tänkt tanken att
deras underliv inte är normala. Ser jag normal ut? Luktar jag normalt? Är det något fel på mig? Har andra det som jag? Duger jag?
Den frågan är lika viktig och aktuell om du så befinner dig i Sverige eller i en liten by Nepal. Därför är utbildning, och information ovärderligt.
Min önskan är att kvinnor och flickor i Jyamrung börjar prata om sina tankar, vilket i längden trycker undan tankar om oro, skam och rädsla
av att inte duga.” //Cecilia
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KVINNOR I JYAMRUNG BILDAR SINA EGNA BANKER
Village Saving & Loan Association (VSLA)
VSLA är en mikrofinansmodell där syftet är att få fattiga
människor att lära sig att spara och hushålla med sin
ekonomi och generera en inkomst, öka tryggheten i
hushållen för oförutsedda utgifter samt att när lån
behövs, avstå från att låna från privata långivare som
kräver höga räntor. Modellen bygger på traditionella
system men är mer strukturerad och systematiskt
uppbyggd. I en VSLA-grupp sparar individerna först och
tar sedan vid behov begränsade lån från det sparade
kapitalet under 1-års cykler.
VSLA-projektet i Jyamrung startade med att Krishna
Kumari, en kvinna från Jyamrung, fick en veckas VSLAutbildning i Kathmandu i början av 2015. Ambitionen var
då att starta 12 VSLA grupper med omkring 25 kvinnor i
vardera gruppen. När hälften av grupperna hade
formats och var i sin introduktionsfas, drabbades landet av den mycket kraftiga jordbävningen och Jyamrung var,
som ni vet, en av de byar som drabbades mycket hårt. I stort sett förstördes alla hus. Trots denna katastrof
fortsatte Krishna Kumari att utbilda sina VSLA grupper. Grupperna var mycket framgångsrika och ytterligare 11
grupper har sedan startats.
Tjugotre (23) VSLA grupper med ca 20-25 medlemmar i vardera gruppen d.v.s. mer än 500 kvinnor och nu även 4
män, är i dagsläget aktiva i distrikten i Jyamrung. Krishna Kumari leder alla 23 grupperna. Hon avlönas för detta
under det första året som VSLA grupperna tränas.
Första året är ett träningsår med en
introduktionsfas där gruppen formeras,
väljer styrelse och sätter upp regler.
Under en andra utvecklingsfas lär sig
kvinnorna sedan hur man lånar och
betalar tillbaka lånet och i en
avslutningsfas under året ska alla lån
betalas tillbaka, inklusive ränta.
Efter ett år bestämmer medlemmarna om
de vill vara kvar eller lämna gruppen och
om fler medlemmar ska väljas in – men
gruppen får aldrig bli fler än 25 personer.
De bestämmer även om reglerna ska
ändras och om det sparade kapitalet ska
läggas tillbaka. Därefter fortsätter VSLA
gruppen ytterligare ett år och samma
process upprepas året efter.
En av VSLA-grupperna i sina specialsydda saaris och med den blå kistan där man
samlar alla pengar. Ordförande, sekreterare och kassör har nyckel till kistan och
alla nycklarna måste sättas i samtidigt för att kistan ska kunna öppnas.
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Den stora utvecklingen för kvinnorna i VSLA-grupperna är, som jag ser det, förutom att medlemmarna lär sig spara
och låna, att kvinnornas mentala styrka utvecklas. Från att varit individer som mest isolerat sig i hemmet, har de nu
lyft blicken och utvecklat sin kapacitet att ta ansvar för familjen, för sina grannar och för byn. Kvinnorna tar nu för
sig och börjar bli politiskt intresserade. De genomför stora förändringar i byarnas rutiner vad gäller social
verksamhet, städning m.m., de anordnar fester och de utvecklar byarna på olika sätt.
Här några exempel:
En grupp har byggt ett allmänt dusch-rum i byn. De har tagit pengar till material från social-fonden och tillsammans
med två män har hela gruppen hjälpt till. En annan grupp har byggt en vandringsstig som nu ska ta dem lättare till
staden Dhading. Alla kvinnorna har jobbat i 4 dagar med att bära sten och byggt stigen. Ett tredje exempel: I en by
hade en vattentank gått sönder. VSLA-gruppen samlade in pengar till ny vattentank och arbetade sedan med att
reparera hela vattenanläggningen. Det var dyrt, sa de, men vi lyckades! En fjärde grupp har installerat en ny allmän
vattenkran i sitt distrikt.
Socialt har grupperna också tagit itu med alkoholmissbruk. Byborna har nu förbud att dricka utomhus och att
uppträda berusade i byn. Alkoholintaget har minskat och vid högtider dricker man numera endast inne i hemmen.
En man som berusad misshandlade sin hustru varje dag, är nu, efter uppläxning av kvinnorna och hot om att ta dit
polisen, betydligt mer avhållsam. VSLA-grupper har hjälpt cancersjuka, daliter (de kastlösa), en kvinna vars två
bufflar dött och andra behövande med ekonomisk hjälp och stöd.
Under Teej/kvinno-festivalen samlades 700 kvinnor till sång och dans. Denna gemenskap startade i samband med
att VSLA grupperna etablerades. Tidigare har inte newari-kvinnorna deltagit i Teej-festivalen, men detta år kom
även de till festen. Under Tihar uppträder kvinnorna och samlar in pengar till sociala fonden.
De är nu inte beroende av sina män eller släktingar när de behöver pengar. Lån tar de oftast för att köpa getter,
kycklingar, olika plantor, varor till sin affär, symaskin, skoluniformer till barnen m.m.
Jag märker klart hur kvinnorna har växt i sin självkänsla, även om jag
endast kan kommunicera med dem via Nirmala från Tuki Nepal Samaj.
Jag var förstummad när jag hörde om denna ”kraft” från kvinnorna och
fick fråga Nirmala flera gånger om det verkligen var sant. När vi såg
denna förändring som kvinnorna genomgått, tog vi beslut att starta 10
nya VSLA grupper i en annan del av denna utspridda by. Krishna
Kumari, lärare till tidigare VSLA-grupper, kommer också att träna de
nya grupperna.
Krishna Kumari liksom Nirmala gör ett fantastiskt arbete och de ska,
tillsammans med VSLA konceptet, ha en stor kredit för dessa
framgångar, men allra störst beröm ska naturligtvis kvinnorna i byn ha.

För mer information om VSLA; http://www.VSLA.net/home
// December 2018, Marita Bergstrand
Ytterligare 7 grupper som jobbar med mikrofinansiering finns i Jyamrung. Dessa grupper påbörjades innan VSLAgrupperna startades och jobbar på ett mindre strukturerat sätt. Men efter utvärdering av de olika metoderna satsar
Tuki Nepal nu endast på VSLA-metoden. Även de övriga 7 grupperna fungera bra – men vi har inte sett samma
sociala utveckling i dessa grupper. Här är det framför allt spara och låna som gäller.
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DAGS ATT BETALA ÅRSAVGIFT!!!
Med detta nyhetsbrev som går ut till alla medlemmar, faddrar och sponsorer med post, medföljer ett
inbetalningskort som påminnelse om att det är dags att förnya fadderskap och medlemskap för 2019.
Många av våra faddrar har valt att betala månadsvis och tillhör ni de som gör så kan ni bortse från påminnelsen.
VIKTIGT – AVGIFTERNA HAR HÖJTS FÖR 2019!!
På årsmötet i mars beslöt man att höja alla avgifter till Tuki Nepal – fadderavgifter såväl som medlemsavgifter.
Detta då kostnaderna i såväl Nepal som våra administrativa kostnader i Sverige har ökat. I Nepal har såväl
matpriser som löner ökat rejält de senaste åren och det är en inflation på 15% i landet. I Sverige har vi fått ökade
kostnader för utskick och för att vi haft fler möten som krävt lokaler. Trots detta ligger Tuki Nepals
administrationskostnader på under 3% och det är medlemsavgifterna som används till dessa.
FADDERSKAP FÖR SKOLBARN:
125:-/ månad eller om du vill betala årsavgift 1500:BG: 900-5042

SWISH: 123 900 5042

Skriv skolfadder på inbetalningen.
Som fadder för skolbarnen får du inget ”eget” barn,
Tuki Nepal sponsrar skolbarnen kollektivt genom de
olika skolornas skolstyrelser. Det innebär att
skolstyrelserna ser till att de barn som behöver
sponsring får det. Inga barn vet om att de är sponsrade
och du som betalar för deras skolgång får ingen
direktkontakt med barnen.
FADDERSKAP FÖR SJUKSTUGAN:
125:-/ månad eller om du vill betala årsavgift, 1500:BG: 900-5042

SWISH: 123 900 5042

Skriv sjukfadder på inbetalningen.
Som sjukfadder hjälper du oss att driva sjukstugan i
Jyamrung samt att ge bybor utan ekonomiska
förutsättningar, behandling eller medicin.

På bilden syns delar av sjukstugan samt den personal som arbetar där just nu: CMA (undersköterska) Rumi
Tamang, barnmorska och tandhygienist Srijana Tamang, alltiallo Hari Dhakal samt Healthassistat Prashant
Dhaunya.

MEDLEMSAVGIFT: 210:- för enskild person och 310:- för familj.
BG: 900-5042

SWISH: 123 900 5042
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