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Namaste medlemmar, faddrar och sponsorer!
Nytt år och nya utmaningar! Tuki Nepal fortsätter oförtrutet med att samla in pengar till att förbättra livsvillkor och
framtid för människor i Nepal. Så länge vi kan och ser att våra ansträngningar gör nytta kommer vi att fortsätta
samla in pengar i Sverige. Du som medlem, fadder eller sponsor på annat sätt, är förutsättningen för att detta
arbete skall lyckas. Och en omfattande återkoppling till er som bidrar är en viktig del av Tuki Nepals arbete här i
Sverige.
På årsmötet den 29 mars kommer vi att berätta med både bilder och text om våra projekt.
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I TUKI NEPAL
SÖNDAG 29 MARS, kl 15 – 18
Lokal: Elite Stadshotell Växjö, sal Beskowska
Anmäl till Metta:
metta.kamp@gmail.com eller via sms 070 - 339 17 25
Det är viktigt att du anmäler dig senast den 23 mars för att vi ska
kunna beställa rätt antal fika som serveras till självkostnadspris.
På programmet:
•
•

•
•

sedvanliga årsmötesförhandlingar med redovisning och
bildvisning av årsredovisning för 2019;
Helt färska berättelser och bilder från det team från Tingsrydsföretaget Holtab som just kommit hem från Nepal, där de
besökt några av Tuki Nepals projekt;
Film från återuppbyggnaden i byarna Majhigaun och
Chandane.
Fika och lotteri

Sista datum för inlämnande av motioner är den 1 mars. Motioner skickas till info@tukinepal.org eller till Tuki Nepal
Society, Allatorp Åkerbacken, 355 95 TÄVELSÅS.
VARMT VÄLKOMNA! Ta gärna med er vänner som är intresserade av vår verksamhet!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------Våra insamlingar till projekten i Nepal går bra. Vi kommer att avsluta insamlingen till Chandane då vi snart nått
målet på 150 000 kronor. Istället startar vi en ny till byn Bansbaari där målet är 200 000 kronor för att bygga upp
byn och starta upp ett jordbruksprojekt. Läs mer om detta längre fram i detta nyhetsbrev.
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VÅRA INSAMLINGAR JUST NU:
1. Julinsamlingen 2019 för byn Chandane har gått mycket bra.
Pengarna går till att bygga 12 hus till familjer som bott i små trånga
och smutsiga plåtskjul sedan jordbävningen 2015. Målet för denna
insamling var 150 000 kronor och vi räknar med att avsluta
insamlingen i veckan, vilket innebär att samtliga hus i byn
Chandane är finansierade!
TACK Holtab och Lions i Tingsryd och alla ni andra som gjort det
möjligt att bygga upp Chandane! Just nu pågår arbetet i byn med
att tillverka earth-bricks och bygga husen.
https://www.tukinepal.org/fundraiser/bygg-hus-i-chandane/

2. Pathfinders Travels insamling för att bygga en skola i byn Rampud i Dang-distriket i västra Nepal.
Skolan i Rampud blev illa skadad vid jordbävningen 2015 och är i bedrövligt skick. 61 elever från de lägsta
kasten som i dag går i denna spruckna och fallfärdiga skola ser fram emot att få en ny och jordbävningsresistent
skola att studera vidare i.
Insamlingen går bra och är uppe i 75% av målet på 360 000 kronor. Skolbygget kommer att sättas igång vilken
dag som helst och förhoppningsvis kommer Pathfinder Travels att lyckas samla in ytterligare 100 000 kronor så
att skolan kan byggas klart.
https://www.tukinepal.org/fundraiser/pathfinder-tuki-samlar-in-till-ny-skola/
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NY INSAMLING FÖR 2020 – BYGG UPP BANSBAARI!
Bansbaari är en grannby till Chandane i distriktet Sindupalchowk. Också denna by är en by av fattiga daliter, dvs
kastlösa familjer. Man tjänar sitt uppehälle på att sy kläder och tillverka verktyg till byarna runtomkring, en typisk
dalit syssla. Dessutom äger familjerna små jordlotter de kan odla på. Man får betalt i ris och tjänar därför inte några
pengar. Att bygga sig ett nytt hus efter jordbävningen är därför inte att tänka på – familjerna har inga pengar.
Redan före jordbävningen var bybornas levnadsförhållande dåliga – nu 5 år efter jordbävningen i små, trånga
plåtskjul med jordgolv och rök, är deras situation fruktansvärd.
Barnen i byn gå i en skola i närheten, men de flesta slutar
innan grundskolan är slut och arbetar tillsammans med sin
familj. Endast en person i byn har gått igenom gymnasiet.
Vår samarbetspartner i Nepal, Build up Nepal, har under mer
än ett års tid diskuterat med en kanadensisk sponsor om att
bygga upp byn och har därför besökt Bansbaari många
gånger och lärt känna familjerna. Även företaget Holtab har
besökt byn och planerar att genom-föra ett vattenprojekt som
ska ge alla familjer vatten.
Under hösten bekräftade den kanadensiska sponsorn att de
skulle finansiera husen till de 23 familjer i byn som inte haft
möjlighet att bygga upp sina hus. Beskedet gavs till byborna
och förberedelsearbetet påbörjades – DÅ lät plötsligt
sponsorn från Kanada meddelade att de drar sig ur projektet!
Där stod Build up Nepal med 23 fattiga familjer som börjat hoppas och se fram emot ett riktigt hus att bo i – men
inga pengar att finansiera husen med. Tänk er vilket slag för dessa familjer!
Efter diskussioner inom Build up Nepal och Tuki Nepal samt kontakter med några svenska sponsorer som hjälpt till
förut, bestämde man tillsammans att Bansbaari ska byggas upp – vi ska tillsammans fixa detta!
I dagsläget har vi en grundplåt att bygga de 23 husen med
hjälp av byborna, som är villiga att lägga allt arbete de kan
och bidra med det material de kan bidra med (sten, sand
osv). Men 7 av familjerna är riktigt utsatta familjer, d v s de
kommer inte att kunna bidra med särskilt mycket arbete.
Just arbetskostnad och tillgång till sten och sand beräknas
utgöra en tredjedel av kostnaden för husen. Dessa familjer
består av t ex en farmor med två barnbarn, ensamstående
kvinnor med små barn och äldre personer som inte längre
orkar bygga. Dessa familjer måste vi samla in extra pengar
till för att kunna bygga husen.
Eftersom familjerna inte tjänar några pengar utan får betalt in
natura, har vi även diskuterat att introducera ett
jordbruksprojekt, i såväl Bansbaari som grannbyn Chandane.
Ett projekt som syftar till att utveckla det lilla jordbruk som finns på ett hållbart och långsiktigt sätt samt inte minst att
jobba med en avsättningsmarknad för det man producerar på jorden. Detta projekt kommer att genomföras då
husen är färdigbyggda och innebära såväl jordbruksutbildning som hur man skapar en marknad för sina produkter.
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Tuki Nepal startar därför en INSAMLING för byn BANSBAARI som är tänkt att hålla på under hela 2020. Målet
är att samla ihop 200 000 kronor för att se till att även de mest utsatta familjerna i byn får ett jordbävningsresistent
hus med ordentligt kök och miljöriktig toalett och att starta upp ett utvecklingsprojekt för jordbruket inom de två
grannbyarna Bansbaari och Chandane.
Hjälp oss att nå detta mål! Du kan samla ihop pengar inom din vänkrets, vid någon typ at evenemang, som
födelsedagsgåva etc. etc. Insamlingen hittar du här: https://www.tukinepal.org/fundraiser/bygg-upp-byn-

bansbaari/
Bygget av husen kommer att startas under februari månad och vi kommer att regelbundet berätta om hur det går
med såväl byggnation, jordbruksprojekt och insamling av pengar. Både här i våra nyhetsbrev och på vår Facebook.
SWISH: 123 900 5042
BG: 900-5042
PRESENTATION AV TVÅ FAMILJER FRÅN BANSBAARI
Bed Kumari Nepali är en äldre kvinna som bor
ensam med sitt barnbarn Anisha, 11 år. Bed
Kumari lider av såväl artrit dom reumatism och tar
regelbunden medicin mot detta.
De bor i detta lilla plåtskjul och har inte någon
toalett.
Anisha går i grannskolan och hjälper sin farmor.
Den enda inkomst Bed Kumari har är den lilla
änkepension hon får från staten. 2000 rupies i
månaden vilket motsvarar knappt 200 kronor.

Dhan Maya Magar är änka och bor själv i det här
plåtskjulet. Hennes båda söner har flyttat hemifrån
och bor i Kathmandu med sina familjer.
De ger henne lite pengar för nödvändiga utgifter
men vill/ kan inte hjälpa henne med att bygga ett
nytt hus.
Dhan Maya har lite mark där hon odlar grönsaker
och säd för eget bruk. Hon är villig att själv hjälpa
till med lättare arbete för ett nytt hus – t ex att spika
ihop fönster- och dörrkarmar. Men Dhan Maya
kommer att behöva extra hjälp med att bygga ett
nytt hus.
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PROJEKT EXTRAUNDERVISNING I JYAMRUNG
Under snart 3 års tid har Tuki Nepal finansierat ett projekt som gett barnen i två skolor i Jyamrung-området
möjlighet att få extraundervisning. Vi har drivit detta projekt med hjälp av insamlade medel och ett större bidrag från
Jocknick Foundation.
I Nepal satsar man inget på de elever som inte hänger med i skolan. Man undersöker inte ens varför en del elever
inte klarar skolarbetet. De som blir efter får hänga med ändå, men ofta slutar de skolan i förtid. I den nepalesiska
lärarutbildningen ingår inte hur man jobbar med svaga elever.
Tuki Nepal har i 15 års tid sponsrat fattiga barn
så att de kunnat gå i skolan. Vid våra kontroller
av dessa barn upptäckte vi att det inte var alla
som klarade av skolarbetet och slutade skolan
tidigt. Därför sökte vi - och fick pengar för ett 3årsprojekt med extra satsning på svaga elever i
2 skolor.
Från början ville inte de anställda lärarna ta sig
an detta projekt utan de tyckte vi skulle anställa
en extra lärare som jobbade med de svaga
eleverna – de ansåg inte att det var deras
arbetsuppgift. Men efter diskussioner kring hur
man skapar en bra skola som många vill gå i,
gick de med på att ta sig an uppgiften – mot
extra betalning.
Två grupper av elever i varje skola plockades ut. En bestående av svaga elever från klass 1 – 5 och en grupp med
elever från klass 6 – 8. Man beslutade att det var ämnena matematik, nepali och engelska som skulle prioriteras. I
slutet av 2017 sattes projektet igång.
Den större skolan, som har en utvecklingsinriktad rektor förberedde projektet med att kalla ihop ett stort möte med
elever, lärare och föräldrar, där projektet beskrevs och förankrades.
Denna skola kom sedan att bli den som
drog projektet då den lilla skolan inte fick
fullständig respons från lärarna och
därmed aldrig riktigt förankrades.
Eleverna fick 1 en timmes extraundervisning 6 dagar i veckan efter den
ordinarie skoltidens slut. Innan denna
timme påbörjades fick de också ett mål
mat för att orka med ytterligare
undervisning.
Sammanlagt är det 43 elever i de båda
skolorna som deltagit i projektet och
resultaten har varit goda.
Samtliga elever i båda skolorna har höjt
sina resultat och de flesta har nått upp till
godkänt resultat vid den årliga examen i
april. Men inte alla!
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Slutsatser:
•
•
•
•

Lärarna är numera positiva till projektet att satsa även på svaga elever – något de inte var vid starten av
projektet;
Samtliga elevers resultat har förbättrats under projekttiden. Alla elever är ännu inte godkända i alla ämnen
men resultaten på proven går åt rätt håll;
Den stora skolan är mer utvecklingsinriktad och driver på den lilla skolan;
Personalen har insett att de behöver mer utbildning för att kunna ytterligare förbättra extra undervisningen
men det har varit svårt att hitta relevant utbildning.

Hur ska vi då gå vidare? Pengarna från Jocknick Foundation är slut men Tuki Nepal vill jobba vidare med projektet
då vi tycker att det utvecklat skolorna i mycket positiv riktning, både då det gäller att se till alla elever och då det
gäller hur man skapar en bra skola.
Tuki Nepal hoppas kunna hitta en ny sponsor att söka pengar från för att på sikt få extraundervisningen att bli en
naturlig del i skolorna – precis som i Sverige. Men för att nå det målet behövs såväl relevant utbildning av lärarna
som en annan syn på eleverna. Att som nu gradera alla elever från 1 – den som presterar sämst är inte en bra väg.
Det vi behöver finansiera är specialutbildning för lärarna, extra lön för arbete utanför skoltid (än så länge) och
maten som måste serveras. Tilläggas kan att maten i flera fall varit mycket betydelsefull för eleverna att bättre
kunna tillgodogöra sig undervisningen och därmed höja sina resultat. De har helt enkelt inte fått tillräckligt med mat
innan de gått till skolan.
Tuki Nepal kommer förutom att söka externt bidrag från
lämplig sponsor att starta en ny insamling för Projekt
Extraundervisning.
Länken till insamlingen finner du nedan.
I april i år är pengarna helt slut och vi hoppas kunna
fortsätta projektet. Vill du hjälpa till?
SWISH: 123 900 5042
BG: 900-5042
Skriv extraundervisning på inbetalningen.
Länk: https://www.tukinepal.org/fundraiser/extraundervisning-och-mat-for-skolbarn/
HAR DU INTE BETALAT DIN MEDLEMS- ELLER FADDERAVGIFT FÖR 2020:
Medlemsavgift:

210 kronor/ person, 310 kronor/ familj

Fadderavgift för skolbarn:

1 500:-/ år eller om du vill 125:-/ månad

Fadderavgift för sjukstugan:

1 500:-/ år eller om du vill 125:-/ månad

Swish: 123 900 5042
BG: 900-5042
Skriv vad din inbetalning gäller och maila gärna din mailadress om du är ny eller inte får våra nyhetsbrev via mail.
Tuki Nepal har autogiro – anmäl genom din bank eller kontakta oss på info@tukinepal.org
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INTRESSE FÖR FADDERRESA TILL NEPAL???
Det var ett tag sedan Tuki Nepal gjorde en resa för faddrar och sponsorer och vi har fått några påstötningar om att
det kanske är dags igen. Vi vill därför undersöka intresset hos er som är medlemmar, faddrar och sponsorer. En
fadderresa är ingen vanlig turistresa – ett syfte är att kolla upp våra projekt och se att de fungerar som de ska och
att pengarna har kommit dit de är avsedda.
Vi bor enkelt både i Kathmandu och ute i byarna. Planerna vi gör upp kommer förmodligen inte att hålla – men det
brukar bli bra ändå. Vägarna i Nepal har blivit bättre med åren – men för oss svenskar är de fortfarande gräsliga.
Det kommer inte att gå att duscha varje dag ute bland projekten – men vi har en kock som vet hur man lagar mat åt
känsliga västerländska magar med oss. Du som följer med betalar förstås hela resan själv men vi samordnar
förstås och träffas ett par gånger innan vi reser för att lära känna varandra och göra planer. Om intresse finns
avslutar vi resan med några dagars vandring i bergen.
Om intresse finns så kan vi åka antingen i oktober – november 2020 eller i februari – mars 2021.
Frågor och intresseanmälan görs till info@tukinepal.org eller 0708 48 6995

SJUKSTUGAN I JYAMRUNG BEHÖVER FLER SPONSORER!!!
Sedan 2011 har Tuki Nepal drivit en sjukstuga i byn Jyamrung. Först i ett inköpt och ombyggt hus, efter jordbävningen i ett plåtskjul och sedan 2017 i den nya specialdesignade sjukstugan som Tuki Nepal med hjälp av
många sponsorer låtit bygga med jordbävningsresistent teknik.
Men priserna och framför allt lönerna stiger snabbt i Nepal – ett land på väg ut ur den värsta fattigdomen och in i en
demokratisk utveckling och bättre levnadsvillkor. Sjukstugan i Jyamrung ger mer service än de små statliga
sjukstugorna ute på landsbygden. Man tar förstås emot patienter och behandlar dem eller skickar dem vidare i
allvarligare fall.
Men tillsammans med Tuki Nepals Healthcamps har man också byggt upp en skolbarnshälsovård där alla skolbarn
undersökt årligen av läkare, man ger tandläkarservice till skolbarn och bybor via årliga Dental camps med inhemska tandläkare, man tillhandahåller medicin som skrivits ut av läkare på sjukhus i Kathmandu och normalt inte
går att köpa ute på landsbygden (utan denna service är byborna tvungna att lägga ett par dagar på att åka till
Kathmandu för att hitta sin medicin), man jobbar med fysioterapi, något som inte heller är tillgängligt ute på
landsbygden men som blivit möjlig tack vare Tuki Nepals healthcamps med svensk personal som utbildat
sjukstugans personal. Och det finns en barnmorska som kan kolla upp så att graviditeterna är normala och även
förlöser de mödrar som inte vill föda hemma men inte har möjlighet att ta sig till distriktshuvudstaden Dhading för
att föda.
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Tuki Nepal har förlorat några av våra företagssponsorer till sjukstugan och behöver nya. Har du kontakter med
sjukvårdskliniker, tandläkare, gynmottagningar mm som skulle kunna tänka sig sponsra sjukstugan i Jyamrung
under några år framåt med ett större eller mindre bidrag i månaden.
Sjukstugan kostar 20 000 kronor i månaden att driva och vi räknar med att hjälpa till att står för driftskostnaderna
ännu några år innan vi förhoppningsvis kan ge bort den till distriktet för vidare drift.
Vi kommer att göra ett kort bildspel om verksamheten i sjukstugan som man kan visa för potentiella sponsorer och
självklart kan någon från Tuki Nepal komma på ett personalmöte och berätta och visa bilder från sjukstugan.

Sjukstugan behöver fler sponsorer NU!!!
Hör av dig till Ewa på telefon 0708 - 48 6995 eller via mail info@tukinepal.org om du har idéer eller förslag på
sponsorer.

www.facebook.com/tukinepal

info@tukinepal.org

http://www.tukinepal.org/

Tel: 0708-48 69 95
Sida 8

