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Namaste
Välkomna till ett nytt år med Tuki Nepal! Förhoppningen är att 2022 ska bli ett bättre år än de två föregående –
både i Nepal, Sverige och resten av världen. Vi här i Sverige har klarat oss ganska bra genom pandemiåren,
mycket p g a ett stort stöd från staten. Värre är det i Nepal där staten överhuvudtaget inte gått in med stöd till
privatpersoner, familjer eller företag. Ekonomin har slagit i botten, ingen vågar investera eller starta något nytt när
man inte vet om man har mat på bordet i nästa vecka eller om ens barn kan gå i skolan. Tuki Nepal har lyckats
genomföra de projekt vi åtagit oss. Vi har också samlat in pengar till såväl en mobil healthcamp i 14 byar med syfte
att informera om Covid-19 och behandla sjuka bybor, som till en ambulans som ska stationeras vid den sjukstuga
föreningen driver. Låt oss fortsätta på samma sätt även under det här året – och nu planerar vi också att under
hösten genomföra en resa till Nepal för att granska våra projekt på plats.
Men allra först – ÅRSMÖTE för Tuki Nepal här i Sverige.

Välkomna till Årsmöte för Tuki Nepal Society
När:

Söndag den 27 mars klockan 15.00 – 17.30

Var:

Värendsalen, IOGT/NTO-huset vid Vattentorget i Växjö eller digitalt
via Teams (länk meddelas senare) – du kan själv välja!

Program:
-

Årsmötesförhandlingar
Videofilm från något av våra byggprojekt i Nepal
Jenny Adikari, från Build up Nepal, direkt från Nepal via Teams
Rapport från mikrofinansieringsprojektet i Jyamrung
Fika till självkostnadspris

Alla handlingar kommer att finnas på
www.tukinepal.org f o m 20 mars
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast
20 mars på info@tukinepal.org
Anmäl dig till info@tukinepal.org eller via sms
070 339 17 25 senast 25 mars

www.facebook.com/tukinepal
Tel: 0708-48 69 95

info@tukinepal.org

http://www.tukinepal.org/
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Tre insamlingar har nått målet
På Tuki Nepals insamlingssida https://www.tukinepal.org/fundraiser/ kan vi nu se att insamlingsresultatet är nått för
flera av de insamlingar som startades under 2021.
Julinsamling 2021 – Ambulans till Nepal, har överskridit målet tack vare väldigt många enskilda donationer
tillsammans med en stor donation från företaget Janssen & Cilag.
Processen att ansöka om att få köpa en ambulans har påbörjats i Nepal. Vår kontaktperson för
systerorganisationen Tukee Nepal Samaj, Ram Sapkota, berättar att ansökan är gjord men beräknas ta ganska
lång tid. Detta då ärendet måste upp till regeringsnivå för att få tillstånd att köpa en ambulans skattefritt. Bilar är lika
dyra i Nepal som i Sverige därför att skatten för en bil är lika stor som inköpspriset av bilen. Men ett tillstånd för
ambulanstransporter innebär att man får köpa ambulansen utan skatt och det är det Tukee Nepal Samaj nu söker
tillstånd för. Ram tror att det kommer att ta mellan 4 – 6 månader att få tillståndet.
TACK ALLA SOM BIDRAGIT TILL ATT SJUKSTUGAN I JYAMRUNG SNART HAR EN AMBULANS!

Curts insamling för skola till fattiga barn, har även den
nått en bra bit över målet. Curt dubblade ju alla bidrag upp
till målet 1 miljon kronor. Men mer pengar har kommit in
och dessa kommer att användas till att inreda skolan.
Build up Nepal, som kommer att bygga skolan, håller som
bäst på att projektera och söka alla tillstånd. Man räknar
med att komma i gång under den närmaste månaden och
målet är att skolan ska byggas klart under det här året.
TACK ALLA NI SOM SKÄNKT PENGAR TILL SKOLAN I PRATAPUR – OCH TACK CURT HOLMBÄCK!
Stärk sjukstugan i Jyamrung, är en insamling som varit i
gång under hela året 2021. Nu är äntligen målet på 50 000
kronor nått och sjukstugan i Jyamrung kommer under detta
år att få ta del av pengarna för att stärka upp verksamheten.
TACK ALLA SOM BIDRAGIT!
Fler insamlingar kommer att startas under 2022! Den första
presenteras på nästa sida.

www.facebook.com/tukinepal
Tel: 0708-48 69 95
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Ny insamling – Tandvård för skolbarn
Sedan 2013 har Tuki Nepal drivit ett projekt med tandvård för skolbarnen i två av våra fadderskolor. En gång om
året har ett team av tandläkare och tandhygienister besökt skolorna, undersökt barnen, visat hur man borstar sina
tänder samt pratat matvanor. Men p g a Covid-19 har inga undersökningar gjorts sedan i början av 2020. Nu när
pandemin långsamt ebbar ut även i Nepal, kommer tandläkarbesöken att återupptas – förhoppningsvis redan
under våren.

De nepalesiska tandläkare som deltagit i projektet berättar att elevernas tandhälsa förbättrats avsevärt sedan 2013
då första undersökningen gjordes. Innan dess hade inget av skolbarnen varit hos en tandläkare. Tandläkarna
menar att det framför allt är tandborstningsvanan som lett till förbättringen – de barn som regelbundet borstar sina
tänder har friskare tänder än de som inte gör det. Dessutom har man sett att barnens tandborstning har lett till att
även föräldrarna börjat borsta tänderna.
I de fall barnens tänder behöver lagas gör tandläkarna det på plats i skolan eller sjukstugan. Är det mjölktänder
med karies drar man ut dem i stället för att laga. Svårare tandproblem remitteras till tandläkare i Kathmandu och då
det är dyrt att gå till tandläkare brukar Tuki Nepals sjukfond betala kostnaden.
Tandläkarbesöket i de båda skolorna nu i vår (förhoppningsvis) kommer att kosta 25 000 svenska kronor. Det
omfattar tandläkarnas löner, resor och uppehälle i byn samt det tandläkarmaterial man behöver för att kunna
undersöka, laga och dra ut tänder. Dessutom får barnen nya tandborstar och tandkräm vid besöket. Sammanlagt
är det cirka 250 barn i två skolor som ingår i projektet.
Du hittar insamlingen på https://www.tukinepal.org/fundraiser/tandvard-till-skolbarn/

Bankgiro 900–5042
SWISH: 123 900 5042
Vi kommer att berätta mer om tandläkarprojektet
när årets genomgång av barnens tänder är
genomförd!
Hallå du som är tandläkare – vi behöver
kontinuerliga sponsorer till vårt tandprojekt!
Hör av dig till info@tukinepal.org eller till Ewa på
telefon 070 848 69 95 om du kan tänka dig att bli
en långsiktig sponsor till projektet!

www.facebook.com/tukinepal
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Sjukfonden 2021
Du som är sjukfadder bidrar till att personer med för dålig ekonomi för att själva klara av att stå för kostnader i
samband med sjukdom eller olyckshändelse, ändå kan få vård.
Under 2021 har 17 personer fått hjälp från Tuki Nepals sjukfond, med att betala för sjukvårds-kostnader och
medicin. I det avtal vi har med vår systerorganisation Tukee Nepal Samaj, står det tydligt beskrivet vilka
förutsättningar som gäller för att få ta del av Tuki Nepals sjukfond. Det är framför allt barn och unga personer som
med läkarhjälp och/ eller medicin, har möjlighet att bli friska eller åtminstone kunna få ett drägligt liv, som kan få
hjälp från sjukfonden. Vi har varit mycket tydliga med att den inte ska gå till personer med livslånga sjukdomar som
kommer att kosta mycket pengar under lång tid.
Det låter hårt – men Tuki Nepal har inte de ekonomiska förutsättningarna att kunna hjälpa t ex cancersjuka
personer eller personer som behöver en ny njure. Vi har i undantagsfall bidragit till en inledande behandling i
samband med att vi hittat allvarligt sjuka personer vid våra healthcamps. Men Tuki Nepal kan inte ta på sig att år ut
och år in hjälpa samma personer med livslånga sjukdomar. Vi koncentrerar vår hjälp till personer som kan
förväntas bli friska eller i vart fall så bra att de kan klara sig själva.
Rabin Nepali är en sådan patient. Han var 9 år när han
ramlade och bröt handen. Brottet var komplicerat och
Rabin fick genomgå en operation och gick sedan med
gipsad hand en tid. Handen läkte och Rabin har idag
inga besvär utan leker som vanligt.
Ytterligare en ung pojke, Gagan Pariyar, bröt
handleden i somras. Även hans hand fick opereras och
har läkt bra.
En äldre man brännskadades då hand hus fattade eld
och har fått behandling från sjukfonden.
En 42-årig kvinna med graviditetskomplikationer fick
hjälp på sjukhus i Kathmandu och födde ett friskt barn.

Flera personer som varit ute för olika typer av olyckor har också fått hjälp, liksom en kvinna som blev gasförgiftad i
hemmet. En annan kvinna med njursten har fått hjälp med operationskostnaderna.
Tyvärr har det också varit ett par självmordsfall bland de som fått hjälp – självmordsfrekvensen i Nepal är hög och
accelererar.
Några äldre personer med cancer har fått hjälp att betala sin medicin – det är förstås inte lätt att säga nej till dessa
patienter även om sjukfonden inte ska användas till cancerbehandlingar och andra långvariga eller livslånga
sjukdomar.
De allra flesta av de som får hjälp från sjukfonden frisknar till och kan fortsätta sina liv som vanligt. Under 2021 var
det en person som avled trots hjälp – han fick en akut hjärnskada och kunde inte räddas.
Som ni ser är det samma typ av skador och sjukdomar som i Sverige. Skillnaden är att i Sverige kan alla,
oberoende av ekonomisk status, få hjälp på sjukhus eller köpa medicin utan att behöva låna pengar eller be
släktingar och grannar om hjälp för att kunna betala vad det kostar. Nepal har ingen skattefinansierad sjukvård eller
sjukförsäkringar.
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Fadderresa hösten 2022
I slutet av oktober, början av november planerar Tuki Nepal att genomföra en resa till Nepal för faddrar och
sponsorer. Som läget med Covid-19 ser ut nu tror vi att det ska gå att resa. I Nepal kommer vi att besöka våra
projekt men det kommer också att finnas tid för en kortare vandring i bergen. Du som är intresserad – anmäl
intresse snarast då vi vill boka flygbiljetter i god tid.
Planen är att boka i maj månad och därefter kommer de som ska resa att träffas vid minst 2 tillfällen för att
tillsammans planera vistelsen i Nepal. Resan kommer att bli ca 14 dagar.
Anmäl intresse till Ewa Söderberg (som kommer att åka med som svensk guide):
info@tukinepal.org eller via telefon 070 848 69 95
……………………………………………………………………………………………………………………………….……..
Hur går det för Tuki Nepals och Build up Nepals gemensamma projekt?
Under 2021 har Tuki Nepal sponsrat flera olika byggprojekt som Build up Nepal har byggt. Flera av dessa är nu
färdiga eller nästan färdiga.
I byn Satbote är nu alla 16 hus färdiga och
familjerna har flyttat in. 48 bybor har
utbildats i att bygga hus med earth-bricks.
Projektet är avslutat.
På bilden syns en av familjerna framför sitt
nya hus och infällt till vänster i bilden synd
det tillfälliga skjul där familjen bott i 6 år.
Tack för att denna by kunnat byggas upp Engineers without borders Sweden,
Västerstaden, Per Elvinsson, Mälarstaden
Asset management, Planör AB, Hike for
Nepal Sweden Adventures 2019, Alliance
for humanitarian architecture och Johan
Markensten!
I en grannby till Satbote, Nag Nageni i Tanahun har Volvos Utvecklingshjälp (VUH) sponsrat 7 hus till de familjer
som inte kunnat bygga ett nytt hus själva. 3 av husen är färdiga och övriga 4 hus håller på att byggas.
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I byn Chandane går det lite trögt då de flesta familjerna försörjer sig på att någon av de vuxna arbetar i Kathmandu
och då blir det inte mycket tid kvar att bygga på hus med bara en vuxen som tar hand om barn, jordbruk osv… Men
11 hus är färdigbyggda, 8 hus har färdiga väggar och 1 hus håller familjen på att bygga väggar. Build up Nepal
hoppas kunna bygga klart alla husen inom 2–3 månader. Tack till våra sponsorer: Lions Tingsryd, Per Elvingsson,
Holtab AB, Johan Markensten och Familjen Burres Hellmans stiftelse!
Skolan i Dang har vi berättat om i tidigare nyhetsbrev. Skolan med 3 klassrum och toaletter är färdigbyggd och i
bruk sedan i höstas. Huvudsponsorn Pathfinder kommer troligen att besöka skolan under 2022.
Byn Musahar Basti i södra Nepal, dit Anders Andersson har donerat pengar för att bygga upp hela byn om 30 hus,
är nu inne på sluttampen. 17 familjer har byggt klart sina hus, 10 familjer har byggt klart väggarna och 3 familjer
håller på att bygga väggar.
Projektet har redan skapat stort framtidshopp och mycket energi bland byborna!

Och så har bygget av 15 hus i byn Pathari kommit i gång. Earth Brick tillverkningen är klar och alla 15 familjer
bygger nu på sina hus. Tuki Nepal har fått ja på en ansökan om mer pengar till detta projekt vilket innebär att vi kan
utöka antalet familjer som kan få bygga nya hus, till 36 familjer.

Fadderskap skolbarn/ sjukstuga:

125:-/ månad eller sätt in hela årskostnaden 1 500:- på en gång

Medlemskap:

225:- enskild och 325:- för familj

BANKGIRO: 900-5042

SWISH: 123 900 5042
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