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Namaste!
Det är nästan 10 månader sedan den stora jordbävningen drabbade mellersta Nepal. Ännu har tyvärr inte
återuppbyggnaden kommit igång på allvar, men regeringen har deklarerat att den ska vara igång inom några
månader. På tiden kan man tycka!
Men i byn Majigaun i Sindipalchowk har 6 familjer flyttat in i de bambuhus Tuki Nepal byggt med Carpe Vitam och
Tom Burmeister som sponsor. Och ytterligare 4 hus byggda av compressed bricks har precis påbörjats i byn med
bl a AAPKI som sponsor.
I Jyamrung ligger 8000 färdiga compressed bricks och väntar på tillståndet från regeringen att börja bygga skolan.
Det räcker till drygt 3 klassrum och tillståndet vi hoppas få snart, innebär att skolan ska bli 11 klassrum stort. Klass
Bal (förskola) till klass 9 plus bibliotek och ett rum för personal och material. Ännu har nästan inga tillstånd givits för
att börja bygga skolor – varför vet ingen – men vi hoppas att det är bl a tillstånd som regeringen menar med att
komma igång med återuppbyggnaden snart.
Kommer inte tillståndet mycket snart kommer vi istället att börja bygga upp en ny sjukstuga. Tanken var att börja
bygga skolan och när den påbörjats också starta bygget av sjukstugan. Men det ser nästan ut som om vi får göra
tvärtom – börja med sjukstuga och fortsätta med skola. Till sjukstugan behöver vi inget tillstånd då det är en privat
sjukstuga (ägs av byn).
En arkitekt har anställts på 3 månader i Build up Nepal som bygger åt oss. Hon har nu färdiga ritningar till skolan
och är på gång med sjukstugan. Björn Söderberg på Build up Nepal, säger att byggnationen av antingen skola eller
sjukstuga ska vara igång innan 1 mars.
Samtidigt fortsätter Tuki Nepal att tillsammans med Build up Nepal i Nepal att hitta samarbetspartners för att lära ut
och bygga på andra ställen i de drabbade områdena. En skola och en utbildning i att bygga med compressed
bricks är redan avtalade och sätter snart igång. En annan skola kommer att byggas högre upp i bergen tillsammans
med den norska organisationen GIITU Nepal.
Tuki Nepal är alltså i full gång och vi hoppas få igång ännu mer inom kort!
Tack alla ni som gjort detta möjligt!
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Fem veckor i Nepal
Vi, Paola Zocherman och Karin Fransohn, var i Nepal i november - december 2015. Vi startade med några dagar i
Kathmandu och därefter började vår trek till Ganesh Himal. En fantastisk upplevelse, med underbar natur, vänliga
människor och många intryck, och sist men inte minst en underbar guide, Babu. Mycket glädje men även
sorgsenhet när vi passerade byar i jordbävningens spår. Raserade hus, vattenkällor som förstörts vilket innebär att
bybor får gå långt för att få vatten.
Båda är vi sjuksköterskor och det sprider sig snabbt, en del patienter kom till oss under vår vandring.
Efter tio dagar och 10 mils vandring upp till
4000 meters höjd, kom vi till Jyamrung, som
var den sista etappen. Vi bytte tältet mot ”ett
plåtskjul och blev inkvarterade hos Rams
Sapkotas bror, Tilak och hans familj, där vi
verkligen kände oss välkomna.
Vår uppgift var att vara med i sjukstugan,
följa upp patienter både i Jyamrung och
andra byar, göra hembesök och se vad som
behöver utvecklas i sjukstugan, samt att lära
känna personalen och se vad de har för
önskningar och vad de vill utveckla.
I väntan på återuppbyggnad består numera
sjukstugan av ett plåtskjul, med fem rum.
Tre rum är patientrum och i de två övriga
rummen bor personalen.
I sjukstugan arbetade Balkrishna Gurung, Healthassistant. Anställd sedan september 2014, slutade tyvärr strax
efter vi hade åkt hem. Roshani, CMA (undersköterska). Shiva Hari, vaktmästare och lokalvårdare. Vi upplevde en
positiv och glad atmosfär i sjukstugan. Det var välstädat och bra ordning.
Vi har varit i sjukstugan under 12 dagar, vissa dagar gjorde vi hembesök. Vi hade 5-10 patienter per dag. De flesta
sökte för feber, tonsillit, gastrit och hosta. Vi hade flera barn med påssjuka, vilket vi knappt ser i Sverige längre tack
vare vaccination. En patient med tyfoid feber och en del sårskador. Vi tog oftast hand om sårskadorna och vissa
patienter diskuterade vi gemensamt då diagnosen var oklar. Besvär med ögonen och hudåkommor har ökat efter
jordbävningen.
Vi gjorde studiebesök på sjukstugorna i Balche, Simle och Kahare. Simle och Kahare har barnmorskor.
Det planeras att hålla en enkel utbildning för byborna i Jyamrung och vi diskuterade vad som var angeläget att ta
upp. Detta kom vi gemensamt fram till






Vikten av att koka vatten vid magbesvär och under monsunen
Hur man tar läkemedel som ordinerats, framför allt antibiotika. Hur viktigt det är att fullfölja kuren och
varför. Oftast avslutar patienterna inte doserna de blivit ordinerade, utan slutar så fort de känner sig bättre
Hur man gör egen vätskeersättning vid dehydrering
Egenvård, sårvård innan man kommer till sjukstugan
Att äta rätt och risken med söta produkter som Coca cola, kex och dylikt – risk för diabetes. Dal bath är
nyttig mat.
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Vi ska ta fram material i form av enkla bilder och plasta in dem. Utbildningarna ska hållas bland kvinnorna i
mikrofinansieringsgrupperna.
Det har varit två lärorika och givande veckor i Jyamrung. Det är mycket positivt att sjukstugan fungerar bra. Vi har
delat med oss av varandras erfarenheter och har haft ett fint samarbete. Nyttigt för oss västerlänningar att se att
sjukvård kan bedrivas utan alla högteknologiska hjälpmedel. Intressant för oss med mindre vanliga diagnoser.
Intressant att se hur jordbruket sköttes. Det var högsäsong under vår vistelse, riset skördades och fälten plogades
för att göras klara för vetesådd och potatis. Ett hårt och slitsamt arbete. Byborna var ute på fälten från tidig morgon
fram till solnedgången. Fint att se tillfredställelsen hos människorna över vad de skapat själva. Trots alla
umbäranden är människorna glada och välkomnande. Det känns verkligen som det finns en framtidstro. Två små
killingar föddes samma dag som vi kom, de har vi följt på nära håll. Helt orädda och väldigt envisa. Det kändes som
en symbol att livet går vidare trots alla umbäranden.
På väg tillbaka till Kathmandu besökte vi Dhola, där folk lever i tält, efter att deras by har utplånats under
jordbävningen. Vi skulle träffa Rumi, en barnmorska Tuki Nepal sponsrar. Hon arbetar i en provisorisk sjukstuga
och vi skulle diskutera vilka mediciner som behövdes i byn.
Så efter Dhading svängde vi in på en väg som blev allt sämre och sämre, men vår skicklige chaufför klarade det
mesta. Vi blev väldigt väl mottagna i Dhola och bjöds på te. Där bor 307 människor. De är fullt sysselsatta att
förbereda byggandet av nya hus och hem. De har fått tilldelat en del jord, men det är en ständig brist på
förnödenheter.
Vi träffade Rumi i sjukstugan. Sjukstugan består av ett bra men litet tält och bra förvaringsutrymmen för mediciner.
Feber, gastrit och huvudvärk är de vanligaste åkommorna. Förutom medicinerna önskas en patientbädd, just nu får
patienterna ligga på lådor.
Tuki Nepal sponsrar två ungdomar från Jyamrung med betald utbildning inom hälso- och sjukvård i Kathmandu.
Prasanta utbildar sig till Healthassistant (tre år)och Pushpa till CMA (18 månader).
Sista kvällen träffades vi tillsammans med Ram Sapkota på en trevlig restaurang. Tanken var att vi skulle förhöra
oss om hur det går för dem, om de trivs och hur de har tänkt sig framtiden. De går sin första termin och trivs väldigt
bra och är nöjda med utbildningen. Vi tror att det är viktigt för sjukstugans framtid att ha personal som kommer ifrån
byn eller närliggande områden, då det annars blir isolerat och långt från familjen.
Detta var sista kvällen på vår fem veckors vistelse i Nepal som avslutades med att vi dansade nepalesisk dans på
scenen. Fem fantastiska och stundtals magiska veckor med mycket intryck och eftertanke.
//Paola Zockerman och Karin Franssohn
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Indhus barnhem har flyttat till större lägenhet
Som vi berättat tidigare blev huset där Indhu och barnen bodde förstört under jordbävningen. Under 8 månader har
man fått tränga ihop sig i en liten trerumslägenhet. Men nu, äntligen har man fått tag i en större lägenhet där alla får
plats och dit även Sabitas lillebror, 8 år, har fått flytta in i.
Man har tillsammans målat och fixat till lägenheten som var ganska sliten, men den är stor med bra badrum och
kök och nu får alla plats med både sig själva och sina grejer. Det enda som inte är lika bra som med det gamla
huset är att det inte finns någon trädgård – lägenheten ligger i ett flerfamiljshus.
Indhu själv säger att hon känner sig lugn och bekväm med situationen som den är nu. Hon behöver inte oroa sig
för morgondagen – de har ett bra hem, maten räcker och har blivit mycket mer varierad och barnen går i skolan.
Det som hänt med barngruppen är att Lalit har lämnat Indhus familjehem och flyttat hem till sin mamma som bor en
dagsresa från Kathmandu. Hans mamma, som länge varit sjuk, tog kontakt med Indhu och Lalit strax efter
jordbävningen för att höra hur det gått. Lalit ville då besöka sin mamma som han inte träffat på flera år och han
bestämde sig vid besöket att stanna kvar hos mamman för att hjälpa henne. Lalit är nu 14 år gammal och känner
ansvar för sin biologiska mor. Både Indhu och Rajan, som är en granne till barnhemmet som sedan länge hjälpt
Indhu med pappersarbetet kring barnhemmet, har kontakt med Lalit varje vecka. Han går i skolan på hemorten –
och även om skolan inte är lika bra som den han gått i Kathmandu, vill han stanna hos modern tillsvidare. Men
självklart fortsätter vi att kolla upp Lalits situation framöver.
Då Lalit flyttade blev det bara 7 barn kvar på barnhemmet, eller familjehemmet som vi brukar kalla det. Det är 1
barn för lite för att kunna behålla tillståndet för att driva barnhem. Detta avgjorde den fråga vi diskuterat med Indhu
det senaste året – skulle Sabitas lillebror få flytta till Indhus. Bijay är 8 år och har bott hos släktingar som behandlat
honom illa och förvägrat honom skolgång och istället låtit honom arbeta hårt. Sabita har varit väldigt bekymrad över
sin lillebrors situation och har därför haft svårt att koncentrera sig.
Efter diskussioner med sociala myndigheter och den familj pojken bott hos har Indhu nu fått tillstånd att ha honom
boende hos sig bland de andra barnen. Och reglerna med 8 barn uppfylls.
Tack alla ni som hjälper oss att se till att de 8 barnen får fortsätta bo hos Indhu fram tills de gått ut skolan!
//Ewa Söderberg
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Event som Tuki Nepal arrangerar eller deltar i under våren

Utställning i Linköping
BYGG UPP NEPAL – utställning om Tuki Nepals arbete
7 – 18 mars på
Lambohovs bibliotek, Tröskaregatan 23 Linköping
Bilder och video kring uppbyggnadsarbetet
Utställningen är delvis bemannad

Kvällsmat a la 2030 – fossilbränslefri mat i Växjö.
Måndag 14 – lördag 19 mars
måndag – torsdag
fredag – lördag

Katedralskolans matsal
PM

Miljöresurs Linné, tillsammans med Kafé de Lux, PM, Region Kronoberg, Växjö Kommun, LRF och
Evedals Värdshus erbjuder Växjöborna kvällsmat. Men det är inte vilken kvällsmat som helst – det är
sex olika exempel på sådan mat vi bör äta år 2030. Bygdens producenter, COOP och MAXI svarar
för råvarorna. Fem olika aktörer lagar mat till max 150 personer varje kväll.
Kostnad: 125: - Mer info kommer på webbsidan då det närmar sig!
Meningen är att Växjö som första kommun i världen redan nu börjar laga så ”fossilbränslefri mat”
som möjligt.
Överskottet på Earth Food Week går till att återuppbygga Tuki Nepals jordbävningsdrabbade
sjukstuga i Nepal.
Alla kvällar 17.30–20.30 med kvällsmat och matmiljöföreläsningar.

Musikcafé
Söndagen den 17 april
Kl 15 – 18 på Café Fontain, Vattentorget i Växjö
Norrvidingespel med vänner spelar och sjunger
Auktion och loppis (har du något att skänka så kontakta Jenny på 076 826 36 29)
Alla intäkter går till uppbyggnaden av sjukstugan i Jyamrung.
VÄLKOMNA till en trevlig musikeftermiddag som gör nytta i Nepal!
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Kallelse till ordinarie årsmöte för Tuki Nepal
Söndagen den 13 mars kl 15.00
Viktoriasalen IOGT/NTO-huset på Vattentorget i Växjö
-

Årsmötesförhandlingar med en verksamhetsberättelse i bilder
Direktrapport från Nepal via telefon (om ledningarna funkar)
Film från Tuki Nepals resa i oktober – november 2015
Fika och lotteri

Anmäl till Christina på sms 070 419 06 77 eller på mail chris2011@hotmail.se senast 7 mars.
Handlingarna till årsmötet kommer att finnas på vår webbsida www.tukinepal.org/om-tuki-nepal
f o m 1 mars. De kommer även att finnas upptryckta på mötet.

VÄLKOMNA!

Så här kan du hjälpa till:

Riktade bidrag till Projekt Bygg upp Nepal sätts in på Bg 5000-1270
Bidrag till Angeles Fond sätts in på Bg 5747-4447

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
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