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Namaste!
Den 25 april var det 3 år sedan jordbävningen drabbade en stor del av Nepal. 10 000 människor omkom, 600 000
bostadshus förstördes och mängder med skolor och sjukstugor raserades. Det har tagit tid att få igång
återuppbyggnaden – men nu, efter 3 år, byggs det för fullt i de drabbade områdena! Vår samarbetspartner Build up
Nepal bygger i över 100 byar tillsammans med såväl stora internationella biståndsorganisationer som med mindre
lokala NGO:s och så förstås tillsammans med Tuki Nepal.
I Jyamrung är sjukstugan klar, invigd och arbetet med att ta emot sjuka bybor är i full gång. Skolan kommer
förhoppningsvis att vara färdig att flyttas in i innan monsunen sätter igång och flera andra skolor i området är på
gång att byggas med hjälp av den lokala entreprenören som snart också kommer att bygga sitt eget hus med
compressed earthbrick teknik. ”Sen kommer alla bybor att vilja bygga med denna teknik”, säger han.
I byn Majhigaun är totalt 34 hus av 88, färdiga och inflyttade eller på gång att byggas. Målet är att bygga upp alla
de 88 raserade husen och i dagarna fick vi in pengar till ytterligare 4 hus i byn!
Förutom alla nya, fina och jordbävningståliga hus har Build up Nepal sparat 5 519 ton CO2 jämfört med om husen
skulle byggts med traditionellt tegel. Därför har flera svenska företag beslutar sig för att klimatkompensera genom
att stödja återuppbyggnaden med Build up Nepals teknik.
Resenärer till Nepal kan också klimatkompensera sin resa till Nepal genom att donera 660 kronor till att bygga fler
hus i Majhigaun.
För att kontrollera och följa upp våra projekt behöver vi resa till Nepal och tyvärr är det endast flyg som gäller.
Under våren har flera medlemmar/ faddrar och sponsorer varit på plats i Nepal. Längre fram i nyhetsbrevet kan du
läsa några av resenärernas berättelser.
Dessutom blir det information om våra skolprojekt och om riktad mikrofinansiering.
Slutligen är även Tuki Nepal berörd av den nya europeiska dataskyddsförordningen då vi har medlems, fadder och
sponsorlistor. Vi ber er läsa den lilla artikeln längre fram i nyhetsbrevet noga!
//Ewa Söderberg
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Uppföljning och uppstart av skolprojekt
Projekt Extraundervisning för elever som inte hänger med i skolarbetet kör på i de båda skolorna Jyamrung och
Bharmale. Vi besökte båda skolorna och pratade med så väl elever som lärare om hur projektet mottagits och
fungerar.
Bharmaleskolan hade förberett projektet på ett föredömligt sätt genom att samla såväl elever som föräldrar för att
berätta om projektet. På så sätt fick man direkt en positiv inställning till extraundervisningen från de allra flesta
föräldrarna. Eftersom undervisningen äger rum efter skolans slut är det viktigt att ha föräldrarna, som många
gånger räknar med hjälp från sina barn efter skolan, med på projektidén.
Eleverna får efter skolans slut mat i den lokala restaurangen en kort bit från skolan. Där serverades nudelsoppa
den dag vi besökte skolan. Barnen var hungriga och positiva till såväl mat som chansen att få extra hjälp med
skolarbetet. Hjälpen ges framförallt i ämnena nepali, engelska och matematik men på denna skola fokuserade man
alla ämnen som eleverna behövde hjälp med – så man jobbade en del även med övriga ämnen. Två lärare var
ansvariga och genomförde extra undervisningen.
I Jyamrungskolan hade man inte alls förberett projektet och t o m varit lite
skeptiska till hela idéen att det var lärarna själva som skulle stå för extraundervisningen. Detta märktes på många sätt. Föräldrarna hade inte alls
informerats och många ställde sig frågande till varför barnen skulle gå en
timme tidigare till skolan då de skulle få extra matematik och en timme efter
skolan då de skulle studera engelska extra.
Att man delat upp ämnena på morgon respektive eftermiddagstid berodde
på att ingen av matematiklärarna ville ställa upp och undervisa – istället var
det en begåvad elev från Plus 2 (gymnasiet) som gjorde detta efter skoltid.
Resultatet var inte särskilt bra då denna mycket duktiga kille, som inte var
lärarutbildad, fokuserade på alltför svåra uppgifter. Engelska undervisningen
innan skolan börjar kl.10 fungerade mycket bättre – det var skolans egna
lärare som stod för undervisningen och hon kände också väl till elevernas
olika problem. Här fick man bakläxa och skall tänka om till nästa termin.
Även eleverna
på Jyamrungskolan fick mat
serverad på eftermiddagen. Här finns ingen lokal
restaurang utan en mamma i grannhuset fixade till en
lite väl enkel måltid med krossat ris och friterade
kikärtor.

Men detta kommer att ändras då skolan flyttar upp till
nya lokaler och den lokala affär/ restaurangen invid
skolan kommer att sköta matlagningen. Det är en
kvinna som fått ett mikrolån av företaget Holtab för att
utveckla sin verksamhet uppe vid nya skolan.
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Slutligen genomfördes ytterligare ett skolutvecklingsprojekt dagarna efter det at vi lämnat byn, men med pengar
från Holtab. Rektorn på Bharmale skolan hade tagit initiativ till att ordna 5 utbildningsdagar för alla lärare i tre
skolor, tillsammans 34 lärare. Utbildningen sköttes av en rektor från en stor skola i närheten samt av en inhyrd
pedagog från Kathmandu och var mycket uppskattad. Man diskuterade allt från pedagogisk över administration och
marknadsföring till att se till att toaletterna på skolan är rena och att skolgården och klassrummen görs trevligare.
Tack Holtab för denna insats!

Tuki Nepal behöver fler faddrar till sjukstugan och sjukfonden!
Den nya sjukstugan i Jyamrung kostar att driva och i dagsläget saknar
vi ungefär 3 000 kronor i månaden för att betala personalens löner,
medicin och annat som behövs för att hålla sjukstugan igång. Vår
målsättning har varit att hitta företagssponsorer till sjukstugan – men vi
har inte riktigt hunnit med, då öppnandet av den nya sjukstugan
medfört en del ökade kostnader. Därför går en del av de pengar som
våra sjukfaddrar bidrar med i nuläget till sjukstugan. Dessa pengar är
egentligen avsedda till att läggas i den sjukfond som vi har för att vid
behov ge bybor, som lever under knappa omständigheter, mer
avancerad sjukvård än sjukstugan kan ge. För att kunna fortsätta
arbeta med sjukfonden behöver vi fler företagssponsorer och fler
sjukfaddrar. Hjälp oss att hitta dessa!
En liten bybo som fått ta del av sjukfonden under våren är 8-åriga
Shiva Adhikari. Hans pappa berättar att Shiva blev så trött under
hösten att han inte orkade gå till skolan. Till slut orkade han ingenting
och blev andfådd vid minsta ansträngning. Sjukstugans personal
remitterade Shiva till läkare i Kathmandu, som ställde diagnosen ”hål i
hjärtat” eller på medicinskt språk ventrikelseptumdefekt.
Utan operation för att sluta hålet mellan kamrarna skulle Shiva bara bli
sämre och sämre. Men en lyckad operation skulle leda till att han blir
helt frisk igen. Shiva var ett givet fall för Tuki Nepals sjukfond – ett barn
med en sjukdom som går att åtgärda på ett relativt enkelt sätt (om nu en hjärtoperation kan kallas enkel) och kunna
återgå till ett normalt liv.
Shiva opererades i slutet av mars i Kathmandu och är nu hemma i byn igen och mår alldeles utmärkt. Tack alla
sjukfaddrar – ni har gjort det möjligt att rädda Shivas liv!
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Tankar kring vår resa

Namaste, Efter att ha samlat in pengar till
återuppbyggnaden av tre jordbävningssäkra hus i byn
Majhigaun har vi nu äntligen haft möjligheten att resa
dit för att se husen samt uppleva vilket fantastiskt land
Nepal är. Vår resa har varit helt magisk och de finaste
ögonblicken vill vi dela med er.
Resan startade med en tur ut till byn Jyamrung där
den nya skolan snart står redo, eleverna i den
provisoriska skolan var entusiastiska och rektorn var
stolt att snart kunna erbjuda familjerna i byn en riktigt
bra skola med fina lokaler. Sjukstugan som ligger ett
stenkast från platsen där den nya skolan byggs stod
färdig och såg väldigt ståtlig ut. Personalen gav ett
varmt mottagande och visade oss med glädje varenda
millimeter av sin nya arbetsplats.

Entreprenörskap, en av dagarna spenderade vi på Build up Nepals kontor i Patan. Vi fick en djupare inblick i deras
arbete för gräsrotsutveckling och stöttandet av lokala entreprenörer på Nepals landsbygd. Det var ett härligt gäng
som alla verkade arbeta väldigt hårt för Nepals utveckling.
Personmöten, i Majhigaun fick vi besöka den extremt drivna kvinnan
Shanti. Hon var den första att bygga upp sitt hus igen efter
jordbärvingen och är aktivt deltagit i byns utveckling. Shanti var
snabb med att bjuda in oss till sitt hem och hon ville mer än gärna
berätta om sina och byns upp och nedgångar. Vi frågade henne vad
hennes drömmar för framtiden var och hon svarade snabbt att det
enda hon önskade sig var att alla i byn skulle få samma möjligheter
som hon fått, rinnande vatten och säkra hus.

Arbetsglädje, det första vi möttes av när vi nådde Majhigaun var en stor
grupp med människor som välkomnade oss. De visade oss hur Earth
Brick maskinen fungerade och påvisade en effektivitet och arbetsglädje
vilket var kul att få se.
Livskvalitet, resan gav oss en förstående för hur viktigt det är med
organisationer som Tuki Nepal då arbetet dem gör motverkar fattigdom
och hjälper till att stärka människorna och ge dem förutsättningar för att
själva kunna utveckla en högre livskvalitet.
// Lisa, Lydia och Elinor
(TSR Together for Sustainable Reconstruction)

www.facebook.com/tukinepal

info@tukinepal.org

http://www.tukinepal.org/

Tel: 0708-48 69 95
Sida 4

Nyhetsbrev från Tuki Nepal Society
2018 Maj

Holtab i Nepal – mars 2018
Då har ännu en givande resa till Nepal genomförts av Holtab. Under två veckor i mars var vi fyra resenärer från
företagets CSR-grupp som besökte landet för att fortsätta med våra befintliga projekt samt ta del i nya. Vi som åkte
var Linus OIofsson, Sylvia Svensson, Gordon Gunnarsson och Sanna Moberg.
Under resan jobbade vi med förbättringar av earth brick-maskinerna i Build up Nepals verkstad i Kathmandu. Vi
levererade bland annat starka batteriverktyg som BuN’s servicebilar inreddes med för att enklare kunna utföra
arbete ute på site. De har nu tre uppsättningar av mobila verkstäder.
Vi var återigen i Jyamrung och i Majhigaun.
Framtiden för vårt vattenkraftverk i Jyamrung är oviss. Då regeringen tagit beslut om att göra en damm av floden
kommer många delar av byn stå under vatten i framtiden. Det inkluderar även vårt vattenkraftverk. Tiden för detta
är dock oklar. Det spekulerades om 5-10 år. Då flera av kraftverkets stolpar rasat diskuteras nu hur stor satsning
på reparation som vore lämplig i förhållande till dess framtid.
I Jyamrung besökte vi även den nya fina sjukstugan. Hemifrån har vi tagit fram ett förslag på en lämplig
solcellslösning för att framöver kunna hålla ett kylskåp med vaccin i drift alla dygnets timmar som en backup när
det blir avbrott på det nationella elnätet som driver sjukstugan idag. Där kom vi även fram till hur den bäst bör
utformas på byggnaden.
Vi deltog i ett möte med en av byns flera mikrofinansgrupper. Där beslöt vi att vi skulle vara med och stötta ett par
mikroprojekt. Bland annat en kvinna som vill starta en kycklingfarm ska få ekonomiskt stöd i form av ett lån som
ska betalas tillbaka till sin mikrofinansgrupp.
Under ett besök i en av byns skolor fick vi veta att de önskade ha en utbildning för byns lärare. En flera dagar lång
utbildning för över 30 lärare från byns olika skolor var planen. Vi beslöt att stötta detta initiativ ekonomiskt – och vi
hann knappt landa i Sverige innan utbildningen var igång.
I Majhigaun startade vi under 2017 upp ett projekt med en vattenledning till 8 hushåll i byn. Den hade stått klar
sedan någon månad tillbaka och var nu i full drift. Syftet med vattenledningen var att underlätta vardagen för de
kvinnor i byn som under torrperioden fått gå flera gånger per dag, flera kilometer per gång och burit vatten till sina
hushåll. Resultatet såg mycket bra ut och vi uppfattade det som mycket uppskattat.
Resan har varit fantastisk på många vis och hem har vi med oss massa tankar och idéer på vårt fortsatta arbete.
Det är vad vi nu hemifrån jobbar vidare med ihop med våra vänner i Nepal.
//Team Holtab
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Mikrolån till Parbati!
Parbati Dhakal har i många år varit ett av Tuki Nepals fadderbarn. Nu är hon vuxen och har avslutat Plus2
(gymnasiet). Samtidigt mötte hon kärleken och gifte sig – men med fel man, tycker hennes familj. Parbati är
högkastig brahmin och hennes man är dalit (lågkastig). Detta kunde familjen hemma i Jyamrung inte acceptera och
Parbati är idag inte välkommen hem. Hon har under det senaste året kämpat med att hitta jobb i Kathmandu, där
hon och hennes man bosatt sig. Efter några dåligt betalda småjobb kontaktade Parbati vår systerorganisation
Tukee Nepal Samaj och bad om ett mikrolån för att starta en liten grön-sakshandel. I början av året skickade Tuki
Nepal över 3 000 kronor till detta ändamål och Parbati körde igång.
Jag besökte Parbatis lilla stånd på den stora grönsaksmarknaden vid
Kalamati. Det är främst en återförsäljarmarknad, dvs hit kommer folk
från affärer, restauranger och andra kök för att handla till dagens behov.
Parbatis dag börjar kl. 1 på natten. Då ger hon sig iväg till Kalamati för
att handla grönsaker från de lastbilar som kommer in från landsbygden.
Det kan vara olika grönsaker varje dag, berättar Parbati. Den här dagen
var det blomkål och bönor som hon köpt upp och sålt vid det lilla stånd
hon hyr tillsammans med en vän. När jag kom till marknaden kl. 8 var i
stort sett alla Parbatis grönsaker sålda och det var dags för henne att
gå hem och sova.
Vinsten? Ja, den är inte särskilt stor, säger Parbati. Men eftersom min
man också har jobb klarar vi det dagliga livet och kan lägga undan
några tusen rupies i veckan. Pengar som ska bli till en ko-farm hemma
på mannens föräldrars gård.
//Ewa Söderberg

Hjälp oss hitta fler sponsorer till såväl sjukstuga som sjukfond!
Fadderskap: 100:-/ månad eller 1200:-/ år,
Företagssponsor för sjukstugan förbinder sig att under en längre
tid sponsra med den summa företaget själv väljer!
BG 900 5042 eller Swish: 123 900 5042
Integritetsskydd enligt nya EU-förordningen, GDPR
Tuki Nepal har två register – ett över medlemmar, faddrar och sponsorers postadresser och ett med bara
mailadresser. Vi har inga personnummer registrerade!
Listorna används enbart till att skicka ut nyhetsbrev, info samt inbetalningskort. Vi delar inte med oss av
dessa listor till någon tredje part.
Önskar du inte längre finnas med i dessa två register kan du meddela oss på info@tukinepal.org eller ringa
0708 48 6995. Då tar vi bort dig – men då får du inte heller någon mer information från Tuki Nepal!
Har du övriga frågor kring vår hantering av persondata eller vill ta del av våra riktlinjer för integritetsskydd är
du välkommen att maila oss..
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