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Namaste nepalvänner!
Som ni säkert minns från förra Nyhetsbrevet ställde vi in årsmötet i mars, men genomförde det extra mötet för att
välja ny revisor som telefonkonferens. Allt på grund av Corona-krisen.
Coronapandemin har ju dominerat mycket av livet sedan dess här i Sverige. Och det har den gjort i allra högsta
grad i Nepal också. Nepal har visserligen inte några officiella dödsfall och endast ett hundratal insjuknade. Men
man har heller inte utvecklat nationella eller regionala system, statistik eller register, så det är svårt att veta hur det
egentligen ser ut. Nepal har inte heller personnummer som vi har i Skandinavien, vilket gör det nästintill omöjligt att
skapa pålitliga register.
Däremot har man följt Indiens hantering av pandemin. Den 23 mars infördes (med några timmars varsel) total lockdown, dvs landets gränser stängdes liksom företag och skolor och utegångsförbud infördes. Detta har förlängts
efterhand och för närvarande gäller det till den 18 maj.

Rikshaförarna har inga jobb och gatorna är tomma i Kathmandu

Följderna har blivit svåra. Många gästarbetare fastnade på gränsen
till Indien. Eftersom all kollektivtrafik och transporter är stoppade
har många försökt gå hem – en vandring som kan ta 2-3 veckor.
Nepal saknar socialförsäkringssystem och a-kassa, vilket inneburit
att många blivit helt utan pengar när deras företag stängt ner och
man förlorat inkomsten. Sjukvården är underutvecklad och några
tecken på att den snabbt byggts upp för att möta pandemin syns
knappast.
Rapporter från landsbygden är mera hoppfulla. Bönderna (i Jyamrung t ex) jobbar på fälten som vanligt. De som är själv-försörjande
behöver inte oroa sig för att svälta. Men tyvärr har restriktionerna
vad gäller transporter inneburit att lokalt producerade grönsaker
inte kunnat komma in till städerna utan ruttnar i byarna! Nepal
importerar ca 60% av allt ris från de stora jordbruken i Indien
(billigare än det lokala) och dessa lastbilskaravaner har man släppt
igenom.
I det här Nyhetsbrevet finns en artikel om Build up Nepals nya
projekt för att öka möjligheterna för småbrukarna att effektivisera
sina odlingar och få dem sålda. Ett sätt att öka Nepals oberoende
och hjälpa människor att kunna stanna kvar på landsbygden.
Stängda affärer och munskydd
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De senaste dagarna har Nepals regering aviserat vissa lättnader i restriktionerna, men det är fortfarande oklart hur
de kommer att se ut.
Coronapandemin har inneburit att all återuppbyggnad som Tuki och Build up Nepal arbetar med för närvarande
står stilla. Sjukstugan i Jyamrung jobbar på som vanligt. Vår syster-organisation Tukee Nepal Samaj har köpt in
skyddsutrustning till sjukstugan och handsprit och munskydd till byborna. Man informerar om hur viktigt det är att
tvätta händerna och tar tempen på alla patienter och personal rutinmässigt. Vi fortsätter såklart att stödja dem i
deras viktiga arbete! Vårt gemensamma stöd är extra viktigt i dessa tider! Därför startar Tuki Nepal nu en insamling
för att stärka upp sjukstugan och dess personal. Läs mer om denna nedan!
Vi drabbas av pandemin såväl i Sverige som i Nepal, med olika förutsättningar att klara den, men med ett gemensamt intresse att ta oss igenom detta tillsammans. Nepal behöver vårt stöd minst lika mycket idag som igår!

Insamling för sjukstugan i Jyamrung
Tuki Nepal startar nu en insamling för att stärka
upp sjukstugan i Jyamrung i allmänhet och inför en
eventuell större smittspridning av Covid-19 i Nepal i
synnerhet. Än så länge är smittspridningen minimal
i Nepal och inga fall finns ännu i sjukstugans omgivning. Vi hoppas att det förblir så – men då Nepal
förmodligen börjar släppa på utegångsförbudet
efter den 18 maj – kan smittspridningen ta fart.
Vår personal på sjukstugan har idag fått en första
omgång skyddskläder för egen del samt har delat
ut tvål, handsprit och munskydd till byborna. Men
detta kommer inte att räcka om Covid-19 får fart i
Nepal.
Tuki Nepal vill därför ge personalen i Jyamrung
möjlighet att klara av en ökad smittspridning med sjuka patienter. Förutsättningarna att behandla svårt sjuka
personer är obefintliga i större delen av Nepal då det inte finns någon form av beredskap med respiratorer och
annan utrustning mer än på de största sjukhusen i städerna – och knappt det. Men att kunna skydda personalen i
sjukstugan så gott det går och ge dem möjlighet att ta hand om de enklare fall av Covid-19 som kan dyka upp tror
Tuki Nepals styrelse att vi kan ställa upp på.
Sjukstugan saknar just nu en barnmorska och Tuki Nepal vill se till att en sådan kan anställas snarast
I Nepal finns inga sociala skyddsnät eller betald sjukvård på väl utrustade sjukhus om Covid-19 slår till. En stor del
av befolkningen ute i bergsbyarna kommer inte att tas om hand på dessa sjukhus, de kommer inte ens att ha
tillgång till basal sjukvård – men kan sjukstugan i Jyamrung hjälpa några människor vid en smittspridning tycker vi
att vi ska göra det!
Hjälp oss att stärka upp sjukstugan och dess personal genom att swisha på 123 900 5042 eller använda
Tuki Nepals bankgiro 900-5042.
Skriv sjukstugan på inbetalningen.
Vår målsättning är att samla ihop 50 000 kronor på 3 månader – du kan bli en del av detta!
Läs mer här: https://www.tukinepal.org/fundraiser/hjalp-till-att-starka-sjukstugan-i-jyamrung/
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Här ser vi Prashant och Rangita som arbetar på sjukstugan – i full covid-19 utrustning

Tuki Nepal får flera gånger per vecka information och bilder från sjukstugan från vår Health-assistant Prashant
Dhaunya. Sjukstugan är öppen för sjuka och skadade bybor– men annars är byn isolerad och människor som är
vana att dagligen ha nära kontakt med grannar, släktingar och vänner håller sig hemma. De odlar sina fält men ber
inte om hjälp från andra. Något som innebär att de fattigaste i byn inte tjänar några pengar på att jobba i jordbruket.
Prashant och hans personal har lite färre patienter än vanligt – man undviker att gå till sjukstugan om det inte är
nödvändigt.

Bilderna visar några av de patienter sjukstugan haft den senaste månaden – från vänster en diabetesfot, i mitten en kvinna med
allvarliga hudproblem och till höger en brännskadad barnhand.

Personalen säger sig vara förberedda på Covid-19, även om de inte tror att smittan kommer att nå Jyamrung (eller
ens Nepal). Vi hoppas innerligt att de får rätt!
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Tandläkare i Jyamrung
Sedan 2014 har Tuki Nepal sponsrat tandläkare att årligen komma till byn Jyamrung för att genomföra utbildning i
hur man ska sköta sina tänder samt tandkontroller för främst skolbarnen.
I mån av tid har tandläkarna även tagit emot och behandlat de vuxna byborna.
De sista dagarna i februari i år var det dags igen. Fyra tandläkare från Kathmandu genomförde en sk dental camp
då skolbarnen i de båda skolorna Janabhawana och Janayoti undersöktes och fick lära sig allt om tandborstning,
kost och hur man ska sköta sina tänder. Janabhawana skolan (den skola Tuki har byggt upp efter jordbävningen i
byn Jyamrung) har varit med sedan starten 2014 och Janayoti skolan tvärs över floden, kom med i projektet från
2017.
Första dagen ägnades åt att undersöka alla barnens tänder, ge dem utbildning i hur man ska sköta sina tänder,
tandborstning med flour-tandkräm samt vilken mat som är bra för tänderna och vilken man ska undvika för att hålla
dem hela. Alla barnen fick också nya tandborstar och tandkräm.
Tandprojektet har börjat ge resultat i form av bättre
tandstatus hos barnen. Men fortfarande har många
barn karies och tandläkarna menar att den ökande
delen av socker i maten är boven till detta. Det är
därför man utökat projektet med att prata mycket om
kost och sötsaker.
I Janabhawana skolan som varit med längst i
projektet ligger andelen barn med karies på 35 %
och 100% av eleverna borstar tänderna dagligen.
Kariesandelen i Janayoti skolan ligger lite högre –
på 40% och andelen elever som borstar sina tänder
varje dag ligger på 90%. Men gapet mellan skolorna
har klart minskat med åren. Så mycket som 11% av
eleverna i båda skolorna har någon gång varit
hemma från skolan p g a tandvärk. Och då ska vi
tänka på att tandläkarna endast kommer till området
en gång per år – så behandlingen uteblir oftast.
Den andra dagen av campen behandlades de barn som man kunde behandla på plats – man drog ut 25 tänder och
lagade ett tiotal med manuell lagning. Fem elever remitterades vidare till tandläkare i Kathmandu. Det handlade om
rotfyllningar och permanenta tänder som kommer alldeles fel i munnen. Kostnaden för dessa barns tandvård
kommer att bekostas av Tuki Nepals sjukfond.
När behandlingen av skoleleverna med karies var klar öppnade man för byborna att besöka tandläkarna. Många av
de vuxna byborna har dåliga tänder, mest p g a dålig tandhygien men också av obehandlade skador på tänderna.
8 bybor fick tänder utdragna och flera fick antibiotika för inflammationer i samband med skador i tänderna. Även de
vuxna fick lektioner i hur man tar hand om sina tänder och många uppmanades att sluta röka.
Tandläkarprojektet har blivit ett mycket uppskattat inslag i Tuki Nepals verksamhet i området kring Jyamrung. Den
här gången deltog flera av kvinnogrupperna under campen – något som visar på intresset från föräldrarna.
Tandläkarna var mycket nöjda med just detta intresse och hoppas kunna nå ut till ännu fler kvinnogrupper nästa år.
Sammanlagt kostar oss detta projekt 20 000 kronor per år och vi hoppas ni faddrar och sponsorer vill fortsätta att
sätta in pengar till detta viktiga projekt
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Tuki Nepal söker också tandläkare som kan tänka sig att med sitt företag eller personligen stötta detta projekt
under en längre tid. Tuki Nepal vet inte från år till år om vi kan genomföra nästa års dental camp och det vore fint
att kunna planera lite längre – främst för de tandläkare som åker till Jyamrung.
Företagssponsorer ombedes ta kontakt med oss via mail på info@tukinepal.org eller via telefon till 0708 48 69 95
(Ewa Söderberg)
BG: 900-5042
SWISH: 123 900 5042
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Build up Nepal startar jordbruksprojekt: ”Community Impact Nepal”
för att hjälpa bönder i Nepal att bli resilienta mot klimatförändringar och effektivisera sitt jordbruk.
Klimatförändringarna ger allvarliga konsekvenser för Nepals bönder. Oregelbundet väder, översvämningar och
torka får skördar att slå fel. Resultatet är att allt fler lämnar sina byar, flyttar till städerna eller gästarbetar
utomlands. Samtidigt importeras ris, majs och andra grödor från Indien där storskaligt ohållbart jordbruk pressar
ner priserna, men också leder till urlakade jordar och ökande vattenbrist.
Detta har blivit extra tydligt nu under COVID-19 lockdown. Nepal är
helt beroende av import av ris, linser och grundläggande matvaror från
Indien.
Detta är inte hållbart. Nu sätter vi igång ett projekt för att stötta bönder
i Nepal att anpassa sitt jordbruk till klimatförändringarna öka sin skörd
och inkomster från jordbruket.
Innovativa metoder
Vi utbildar bönder i klimatresilienta metoder. Att gräva ut små dammar
för att lagra regnvatten under monsun-perioden och använda droppbevattning för att minska vattenanvändningen. Att bygga enkla växthus
som skyddar mot hårt regn och avdunstning. Smarta verktyg för att så,
plantera och skörda effektivare. Vi lär ut metoder för att skörda mer på
liten yta så att fattiga familjer kan odla tillräckligt både för sin egen mat
och för att kunna sälja och öka sin inkomst.
Vi kommer också att hjälpa dem att sälja sina grödor med färre
mellanhänder via sociala medier och en mobilapplikation.
(Idag har 80% av bönderna på landsbygden i Nepal tillgång till
Facebook och smartphones!).

www.facebook.com/tukinepal

info@tukinepal.org

http://www.tukinepal.org/

Tel: 0708-48 69 95
Sida 6

Nyhetsbrev från Tuki Nepal Society
Maj 2020

Pilotprojekt i Chandane och Sarabote
Vi börjar med ett pilotprojekt tillsammans med 50 bönder i byarna Chandane, Sindupalchowk och Sarabote i
Tanahun. I båda byarna bygger Build up Nepal jordbävningsresistenta hus. Målsättningen är att alla familjerna
inom två år ska kunna odla tillräckligt för att kunna äta nyttigt året runt och få så mycket över att man kan sälja
överskottet och på så sätt försörja sig på jordbruket.
Samtidigt vill vi lära oss vad som fungerar och vad bönderna behöver för att i nästa steg kunna sprida dessa
metoder till de 300 byar där Build up Nepal redan arbetar.
Ett socialt företag
Vi har lärt oss genom Build up Nepal att nyckeln till att bygga en skalbar affärsmodell på landsbygden i Nepal är att
jobba tillsammans med lokala entreprenörer. Den lokala entreprenören blir vår distributör och partner i byn.
Han/hon kan jobba med mycket låga kostnader, känner alla och kan sälja lokalt i byn. Vår Agri-entreprenör kan ta
betalt i micro-transaktioner varje månad från kunderna och hyra ut dyrare utrustning så att kostnaden delas mellan
flera familjer i byn.
Projektet är ett samarbete mellan Build up Nepal, Nybrukarna ochTuki Nepal.
Tuki Nepal kommer, så fort projektet kommer igång efter Covid-19 lockdown, att regelbundet rapportera om
projektet.

Tuki Nepal Society Sweden
Fadderskap skolbarn och sjukstuga: 125:- / månad eller 1500:- /år
Medlemskap: 210:- / person eller 310:- / familj
BG:900-5042
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Uppföljning: Hjälp Saraswati ur skuldfällan
För två månader sedan, i februari, hälsade jag (Andreas) på Saraswati och hennes bröder. Saraswati är 17 år
gammal och har sedan 3 år tillbaka ensam tagit hand om sina två yngre bröder. Direkt efter att jag träffat Saraswati
gjorde jag en insamling på Tukis hemsida för att hjälpa Saraswati betala av sin skuld till den lokala banken och
förbättra sin livssituation. Tack vare snabba och generösa bidrag har vi på bara 2 månader lyckats samla in 28 500
kr!
”Det känns skönt att veta att Saraswati nu slipper oroa sig om att falla djupare ner i skuldfällan
Redan i början mars hade vi samlat in tillräckligt för att hjälpa Saraswati betala tillbaka sitt lån till den lokala
mikrofinansbanken. Men detta är bara första steget. Vi diskuterar nu vidare tillsammans med Saraswati hur hon
bäst kan förbättra sin inkomst.
”Det är inte lätt för en ung kvinna att bli självförsörjande på den nepalesiska landsbygden men vi gör så
gott vi kan
Vår första tanke var att hjälpa henne köpa en ny vattenbuffel så hon återigen kan tjäna en liten (men stabil) inkomst
från att sälja mjölk i byn. En annan tanke är att utveckla hennes lilla jordbruk. Men Saraswati är bara 17 år gammal
och hon känner sig ganska isolerad i byn. Hon funderar därför om det finns andra alternativ som skulle kunna
passa henne bättre. Till exempel att lära sig sy alternativt öppna en liten shop i byn.
Saraswati har inte ännu bestämt sig vad hon vill satsa på men vi fortsätter stötta henne och göra vårt bästa för att
hjälpa henne förbättra sin livssituation och inkomst. Till dess finns resten av de insamlade pengar kvar för att
satsas på det Saraswati tror blir bäst för hennes och brödernas framtid – om det blir en utveckling av jordbruket, en
ny vattenbuffel eller något helt annat är upp till Saraswati. Vi återkommer och berättar hur era pengar har använts.
Stort tack alla som varit med och hjälpt oss stötta Saraswati och hennes bröder!!
//Andreas Kölling
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