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Namaste
Så går året 2020 mot sitt slut. Ett år som inte varit som andra år – inte i Sverige och inte heller i Nepal. Covid-19
har slagit hårt världen över – men som vanligt är det de fattigaste länderna som drabbas värst. Nepal lyckades
visserligen hejda viruset med två hårda lock-down, men nu sprids det snabbt. Men det är inte viruset som drabbat
Nepals befolkning värst – det är konsekvenserna av sammanlagt 4 månaders lock-down. Många har blivit
arbetslösa och i Nepal finns inget social-försäkringssystem som ser till att människor överlever utan jobb – här får
man klara sig bäst man kan.
Andra sjukdomar än Covid-19 har lämnats obehandlade då många sjukstugor och sjukhus stängt eller då
människor inte vågat sig dit pga smittorisken. Behovet av hjälp har ökat för miljontals människor och den
framgångsrika utveckling Nepal haft de senaste åren har helt stannat av, för att inte säga tagit flera steg tillbaks.
Tuki Nepals JULINSAMLING går i år till att förse sjukstugan föreningen driver i byn Jyamrung, med
skyddsutrustning för personalen så att de kan hålla sig friska och ta hand om alla de sjukdomar och skador som
inte har med Covid-19 att göra. Men då de statliga sjukstugorna i grannskapet har det ännu sämre ställt då det
gäller skyddsutrustning mot Covid-19, har vi beslutat att förse även dessa med skyddsmaterial som gör att
personalen kan hålla sig friska och kunna ta hand om befolkningen i byarna längs med floden Netrawati.

JULINSAMLING 2020 – SKYDDSUTRUSTNING TILL SJUKSTUGOR
Två omgångar skyddsutrustning i ganska dålig kvalitet - handskar, munskydd och handsprit – det är den
skyddsutrustning man har i Jyamrungs sjukstuga. I sjukstugorna runtomkring är det mest munskydd man har att ta
till. För de pengar som Tuki Nepal samlar in inför julen kommer vi att köpa in ett större antal hela
skyddsutrustningar, visir som i dagsläget inga sjukstugor har, samt fylla på med munskydd, handskar och
handsprit. Att ha flera skyddsutrustningar att byta mellan innebär att man hinner tvätta dem efter en dags
användning, att få tillgång till visir som lätta kan desinficeras kommer att förbättra chanserna att inte smittas själv
som personal – men också skydda patienterna.
Hjälp oss samla ihop 25 000 kronor för att kunna förbättra möjligheterna för sjukstugorna att fortsätta göra sitt så
viktiga arbete även under Covid-19 pandemin.
SWISH: 123 900 5042

BG: 900-5042

Följ vår insamling på Facebook: Tuki Nepal Society eller på vår webbsida
https://www.tukinepal.org/fundraiser/julinsamling-for-skydds-utrustning-till-sjukstugor/
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EN JULGÅVA SOM GÖR SKILLNAD!
Julen är gåvornas stora högtid. En gåva som hjälper människor på andra ställen i världen har för många blivit ett
alternativ till nyinköpta prylar som ingen egentligen behöver. Tuki Nepals JULINSAMLING FÖR
SKYDDSUTRUSTNING TILL SJUKSTUGOR är en gåva som verkligen gör nytta och där gåvan går till att köpa in
heltäckande skyddsdräkter, visir, munskydd, handskar och handsprit. På bilden ovan ser du de GÅVOBREV vi gjort
till er som gillar en sådan här julklapp.
Texten på gåvobrevet är:
Denna gåva innebär att en sjukstuga i Nepal blir bättre
rustad i kampen mot Covid-19. Munskydd, visir,
heltäckande klädsel och handsprit är bristvaror i Nepals
sjukstugor.
Sjukstugorna i Nepal förväntas ta hand om enklare
sjukdomar och skador som inträffar i närområdet. Patienter
med symptom på Covid-19 tas om hand på sjukhus eller
isoleras hemma.
Att hålla personalen frisk betyder att sjukstugans personal
kan fortsätta ta emot patienter som inte har Covid-19. Detta
betyder allt där ingen doktor finns!
Maila till info@tukinepal.org så skickar vi gåvobrev via mail eller
per post. Bidraget kan vara 100 kronor eller mer – det avgör du
som ska ge bort gåvan.
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BILDER FRÅN SJUKSTUGAN I JYAMRUNG OCH DE ÖVRIGA SJUKSTUGORNA I GRANNSKAPET

Sjukstugan i Jyamrung är mer modern, är bättre utrustad och har tillgång till fler
olika mediciner än de statliga sjukstugorna i grannskapet. Att använda ficklampan i
mobilen när man ska kika i en sårig hals är kanske inte optimalt ur
smittskyddssynpunkt – men man tager vad man haver.
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Uppdatering om husbyggen i byarna Chandane och Satbote
Vi berättade utförligt om byggandet i de båda byarna Chandane och Satbote i förra nyhetsbrevet och här kommer
en kort uppdatering. Chandane och Satbote är två små fattiga byar i de jordbävningsdrabbade distrikten
Sindhupalchowk och Tanahun. De flesta familjerna är från marginaliserade grupper. Familjerna har bott 5 år i
temporära skjul, genom monsuner, kalla vintrar och nu senaste en 6 månader lång COVID-lockdown.
Trångboddhet och brist på sanitet är en stor utmaning som slagit extra hårt mot kvinnor och barn som spenderar
mest tid hemma.
När vi först kom till Satbote och Chandane i början av 2020 fanns det en stark känsla av hopplöshet och utbredd
fattigdom. Nu har 14 familjer redan byggt klart sina nya hus (8 i Chandane och 6 i Satbote) och ytterligare 8 hus är
under uppbyggnad. Hjälp med finansiering från Sverige, genom bl a Holtab Ab, Lions i Tingsryd, familjen Burre
Hellmans stiftelse, Per Elvingsson och många givare till Tuki Nepal har skapat ett hopp för framtiden i båda byarna
som skapar mer energi och ytterligare 10 nya familjer har nyligen hört av sig till oss och vill även dom börja bygga
sina hus med Earth Bricks.
Att så många fler familjer som vill bygga hus av earth-bricks har tillkommit, betyder att Tuki Nepals insamling för
husbygge i de båda byarna fortsätter in på 2021.
SWISH: 123 900 5042

BG:900-5042

Skriv husbygge på inbetalningen

Du hittar insamlingen på Tuki Nepals webbsida:
https://www.tukinepal.org/fundraiser/bygg-upp-satbote-nayabasti/

Särskilt stöd till familjer med barn i Majhigaun
Byn Majhigaun är nu färdiguppbyggd! Majhigaun är den by som Build up Nepal och Tuki Nepal började bygga upp
ett halvår efter jordbävningen 2015. Det var 88 familjer av det lågkastiga majhifolket som förlorat sina hus och
bodde i skjul och under presenningar. Nu mer än 5 år efter jordbävningen är alla hus uppbyggda och Build up
Nepal avslutar sin bygginsats i byn.
Men under tiden i Majhigaun har vi funnit ett antal familjer som behövt extra stöd för att klara av vardagen. Det har
handlat om husbygge, mat, sjukvård, medicin, kläder och utbildning. Vi har berättat om dessa familjer i flera av våra
nyhetsbrev och också startat särskilda insamlingar för att kunna hjälpa dem.
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Lille Anuj Majhi föddes efter jordbävningen och när Tuki Nepal besökte byn tillsammans med en grupp
barnmorskor från Sverige fann man en undernärd 18-månaders pojke som inte utvecklades i den takt han skulle.
Vid ett besök på sjukhus i Kathmandu fann man att Anuj hade ett medfött hjärtfel som troligen skulle behöva
opereras när han blev lite äldre. Under tiden medicinerades han och Tuki Nepal såg till att han fick ett rejält
näringstillskott och fick besöka läkare regelbundet. Det bestämdes också att hans familj var en av de familjer Tuki
Nepal skulle hjälpa till med att finansiera ett hus åt. Tyvärr ville familjen inte hjälpa till med att bygga och då Build
up Nepals policy bygger på att familjerna gör en stor del av arbetet, blev det inget hus till familjen. Men så kom
Anujs pappa fram till att han visst skulle hjälpa till med att bygga och idag står huset färdigt!
Och lille Anuj växer och utvecklas och kommer förmodligen att slippa genomgå en hjärtoperation. Huruvida han
blivit skadad av undernäring är ännu inte klarlagt – han är väldigt sen i utvecklingen men kan nu både gå och
springa.
Barnmorskan Guje
Larsson undersökte
lille Anuj 2018 och
idag står han med
familjen utanför det
nybyggda huset.

Tack Holtab AB för
stödet till Anuj och
hans familj!

De tre syskonen Paudel har vi också berättat om
förut och en särskild insamling till deras hus och till
mat, kläder och hjälp med att betala av lån och köpa
en vattenbuffel har vi också haft.
De båda pojkarna går fortfarande i skolan och stora
syster Saraswathi tar sig fram på gården som de
ärvde av sina föräldrar när de gick bort. Saraswhati är
idag 19 år och vill egentligen starta upp en liten affär
då jordbruksarbetet är alltför tufft för henne. Men än
så länge har hon inte kunnat precisera ett realistiskt
förslag och sliter därför kvar på gården.
Huset till de föräldralösa syskonen stod klart för 2 år
sedan och det trivs de alla tre bra i. Men tyvärr kan
Saraswhati inte försörja sig själv och de två yngre
bröderna på vad gården ger. Tuki Nepal har därför
genom några särskilda sponsorer sett till att de fått
mat och kläder och lite annan hjälp. Tack alla!
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Vid Tuki Nepals fadderresa på hösten efter jordbävningen 2015 träffade vi
på de tre kvinnorna Majhi som bodde tillsammans i ett pyttelitet skjul där
de sov på golvet med endast en filt som skydd. Den yngsta kvinnan
Ambika är gravt handikappad, såväl fysiskt som mentalt och har epilepsi
och kan inte gå eller stå själv. Hennes mamma, som är en mycket gammal
kvinna samt den avlidna broderns fru tar hand om henne.
Vi som var med på fadderresan berördes djupt av den misär dessa 3
kvinnor levde i och en av deltagarna, Tom Burmeister, bestämde på
stående fot att han skulle bekosta ett riktigt hus åt dem. Så gjorde Tom och
därefter har han varje år bidragit med pengar så att de tre kvinnorna har
mat och Ambika får medicin för sin epilepsi.
Nu till Dashain, Nepals motsvarighet till jul, fick de tre kvinnorna ett stort
matpaket med ris och majs för en längre tid samt lite filtar och kläder.
Tack Tom för att du hjälpt dessa tre kvinnor till ett liv där de inte behöver
sova direkt på marken eller ständigt behöver tigga eller leva på grannar!

Det finns tyvärr många skadade barn i Majhigaun. Om detta beror
på att många i byn är gravt alkoholiserade eller om det har andra
orsaker vet vi inte. Men faktum kvarstår att vi aldrig funnit så många
skadade barn på ett ställe förut. Det handlar om såväl fysiska som
mentala skador och syskonen Roshina och Naresh Majhi är några
av dessa barn.
Roshina och Naresh har såväl fysiska som mentala handikapp men
klarar sig ganska bra ändå. Deras farmor tar mestadels hand om
dem.
Båda barnen har undersökts av läkare på Tuki Nepals bekostnad –
men inget finns att göra för dem. Mer än att se till att de har mat att
äta.
Så också denna familj fick en ordentlig matleverans till Dashain och
klarar sig nu en tid framåt.
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Tuki Nepals årsmöte äntligen genomfört
Så blev det då ett årsmöte trots allt. Det var första gången vi provade att genomföra ett årsmöte digitalt. Och det
funkade fint – även om ett fysiskt möte med direktinformation, bilder, film och fikasnack förstås är att föredra. Ett
trettiotal personer deltog via Teams och flera av dessa kom från andra ställen än Växjö, där våra fysiska årsmöten
brukar förläggas. Bra att medlemmar från andra delar av landet kunde vara med på årsmötet! Kanske blir även
2021 års årsmöte digitalt – som det ser ut nu med Covid-19 virus är det troligt – och då vet vi att vi kan!
Tack ordförande och sekreterare för ett väl genomfört möte och tack till Andreas Kölling och Björn Söderberg för att
ni berättade om läget i Nepal och hur det går för Build up Nepal.
Två viktiga beslut togs på årsmötet:
1. Att medlemsavgiften för medlemskap i Tuki Nepal höjs till 225 kronor för enskild person och 325 kronor för
familjemedlemskap. Detta gäller f o m 2021.
2. Att vi tillfälligt inrättar ytterligare ett fadderskap – Corona-fadder, under 2021, för att kunna stödja
sjukstugor att minska smittspridning av Covid-19 och andra projekt som syftar till att minska konsekvenserna
av Covid-19 epidemin.
Fadderavgifterna kvarstår som förut under 2021 – dvs 125 kronor i månaden eller 1500 kronor per år om man vill
betala allt på en gång. Detta gäller alltså om du är fadder för skolbarn, sjukstuga och covid-19.

Bilder tagna vid Tuki Nepals sjukstuga för en
vecka sedan. Health-assistant Prashant
Dhaunya visar barnen hur de ska använda
munskydd.
Men det viktigaste han lärt dem är hur man
tvättar händerna ordentligt med tvål och
vatten så ofta som möjligt.
Om denna lärdom blir bestående även efter
Covid-19, har epidemin trots allt fört något
positivt med sig.
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DAGS ATT BETALA MEDLEMS- OCH FADDERAVGIFT!
Nyhetsbrevet som kommer lagom till jul brukar Tuki Nepal skicka ut med post till alla medlemmar, faddrar och
sponsorer, tillsammans med ett inbetalningskort. Detta för att påminna er om att det nu är dags att betala
medlemsavgift och fadderavgift för kommande år.
Många av er betalar fadderskapet månadsvis och då är det endast medlemsavgiften ni behöver betala nu. Vi
behöver så många betalande medlemmar som möjligt för att kunna fortsätta använda dessa pengar till våra små,
men dock existerande administrationskostnader. I senaste årsredovisningen för 2019, som finns på webbsidan kan
ni se att administrationskostnaderna uppgår till 2% av insamlade medel och det är nästan exakt de medlemsavgifter vi får in. Så bli medlem om du inte redan är det!
Länk: https://www.tukinepal.org/wp-content/uploads/2020/07/%C3%A5rsredovisning_2019.pdf

Medlemsavgift:

225:-/ person eller 325:-/ familj

Fadderavgift skolbarn

125:-/ månad eller 1 500:-/ år

Fadderavgift sjukstuga

125:-/ månad eller 1500:-/ år

Fadderavgift Covid-19

125:-/ månad eller 1500:-/ år

Dessutom går det naturligtvis att när som helst sätta in en valfri summa på något av våra projekt.
Du betalar till

Bankgiro: 900-5042 eller via Swish: 123 900 5042
och skriver namn, adress, mailadress och till vilket projekt pengarna ska gå.
Tuki Nepal behöver fler faddrar/ sponsorer till såväl sjukstugan som till de skolbarn vi sponsrar skolgången för – så
hjälp oss att hitta fler som vill hjälpa till! Kostnaderna i Nepal har förstås gått upp för såväl skolgång som för att
driva sjukstugan och vi måste hitta vägar att kunna fortsätta att finansiera dessa projekt.

EN RIKTIGT FIN JUL ÖNSKAR VI ER!
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