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Vad gör man när ett helt land rasar? Bygger upp det igen!
Det har nu gått en månad sedan den första jordbävningen skakade Nepal. Den drabbade främst distrikten
Gurkha, Dhading och Sindhupalchok i mellersta Nepal, men också huvudstaden Kathmandu drabbades
hårt. Vår fadderby Jyamrung ligger i Dhading distriktet och de flesta byar här skadades mycket allvarligt.
Dessbättre var dödstalet inte så stort här då skalvet inträffade kl 12 på en lördag. Lördag är helgdag i
Nepal och inga barn var i skolan. Och den jordbrukande befolkningen ute på landsbygden var sig till
största del ute på fälten för att förbereda majsskörden. De flesta dödsfallen skedde i distriktsstäderna och
de större byarna där husen är högre och många människor arbetar med annat än jordbruk.
Så kom skalv nummer två efter två veckors kaos. Det var inte lika starkt men drabbade ändå mycket hårt,
då hus som skadats vid det första skalvet nu föll samman. Den här gången var det distrikten
Sindhupalchok, Nuwakoth och Dolakha som
drabbades värst. I Jyamrung kändes skalvet
förstås men det ledde inte till ytterligare stora
skador, varken på människor eller byggnader.
Däremot drabbades stora delar av
bergslandskapet kring de båda jordskalvens
epicentrum av jordskred och laviner vid det
andra skalvet. Något som inneburit att flera byar
blivit begravda i rasmassor och andra byar har
tvingats utrymma helt då rasrisken fortfarande
är mycket stor. I vissa fall kommer hela byar att
få flytta för gott p g a av sättningar i de branta
sluttningarna.

Tuki Nepal på plats
Tuki Nepal lyckades snabbt organisera hjälp på plats på flera platser
genom vår systerorganisation Tukee Nepal Samaj och den insats som
Bina Shrestha och Björn Söderberg genomförde tillsammans med lokala
kontakter. Det som visade sig vara allra viktigast var hjälp att bygga
tillfälliga hus inför monsunregnen och att gräva fram mat och andra
ägodelar ur de raserade husen. Efter den första chocken över vad som
hänt började alla hjälpas åt och ta tillvara det som kunde återanvändas.
De första dagarna behövdes en del mat, då bybornas matförråd fanns
under de raserade husen. Men när denna väl var framgrävd övergick vår
hjälp till att gälla tält, presenningar och verktyg. Idag har alla bybor i
Jyamrung och de intilliggande byarna Simle och Bharmale tak över
huvudet – men i många fall måste dessa enkla skydd byggas på för att
klara av monsunregnen som startar i juni.
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Enkla handverktyg av olika slag var den allra bästa hjälpen. Spadar, spett, hammare, tänger kofötter,
enkla vinschar och rep var det som behövdes för att sätta igång med att gräva fram förnödenheter, riva
halvrasade hus och börja bygga upp tillfälliga skydd mot sol och regn. Tuki Nepal har därför satsat mycket
på att köpa in verktyg och frakta ut till Jyamrung och övriga byar vi har kontakter i, för att byborna själva
ska kunna utföra arbetet. Idag har vi försett 10 byar i samma dalgång som Jyamrung med verktyg och
presenningar samt en by strax utanför Dhading Besi där vi har fadderbarn, med plåt till tak samt verktyg.
Dessutom har Tuki Nepal genom Björn och Bina försett byn Tauthali i distriktet Sindhupalshok med
verktyg.
Inga nya permanenta hus kommer att byggas före monsunregnen. Först i oktober kommer detta att bli
möjligt och då vet vi också hur pass illa sluttningarna har skadats då det är hård påfrestning på dessa
under monsunens störtregn.
Det innebär alltså att vi har lite tid på oss att med hjälp av våra kontakter i Nepal, ta fram
jordbävningssäkra hus. För självklart ska vi hjälpa våra vänner i Nepal att bygga bättre och säkrare hus!

Sjukstugan i Jyamrung
Redan idag håller man på att bygga upp en provisorisk sjukstuga med 3 rum av bambu och plåt. Här
kommer all medicin och annan utrustning som räddats ur det mycket skadade sjukstugehuset att förvaras
tills en ny sjukstuga kan byggas upp igen. Och det finns förstås plats för undersökning och behandling som
kommer att fungera bra mycket bättre än i det enkla tält som idag används som sjukstuga. Vi kan berätta
att vår sjukstugepersonal finns på plats och jobbar för fullt. Healthassistant Bal Krishna Gurung och vår
lokalvårdare och allt i allo Shiva Hari Dhuval fanns på plats vid jordbävningen och har sedan dess arbetet
hårt för att ge sjukservice år skadade och sjuka bybor. De övriga två, Joshna Tamang och Roshina Pathak
lyckades ta sig till jobbet efter en dryg vecka och alla fyra jobbar nu på att försöka förebygga sjukdomar
till följd av ordentligt försämrad hygien och förstörda toaletter.

Skolorna i området
Då det gäller skolan i Jyamrung kommer alla byggnader att behöva rivas. De tre byggnader som i dag
delvis står kvar har så stora skador att de inte kan repareras på ett säkert sätt. Tuki Nepal planerar att
snarast se till att skolan rivs och därefter bygga upp tillfälliga byggnader med bambu och plåt så att
barnen kan börja skolan genast efter monsunlovet. De har redan förlorat en månads skolgång nu och det
är av stor betydelse att de får möjlighet att börja skolan så snart som möjligt. I oktober planeras så
byggnation av en permanent skola enligt en jordbävningssäker modell. Skolorna i grannbyarna Simle och
Bharmale, där vi har många fadderbarn, har inte skadats lika illa. Den information vi fått säger att det
kommer att gå att reparera dessa skolbyggnader, men vi har gett Tukee Nepal Samaj i uppdrag att be
någon med byggerfarenhet utanför byarna att komma och ge sitt omdöme innan vi påbörjar någon
reparation. Vi måste veta att skolorna håller för nästa jordbävning!
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Hjälpa så många vi kan
Tuki Nepal Sweden har fått in en hel del pengar till att hjälpa och bygga upp Nepal och vi har beslutat att
utöka vår hjälp till att gälla ytterligare drabbade byar i samma dalgång som Jyamrung samt den by i
distriktet Sindhupalshok som vi genom kontakter hjälpt med verktyg. I ett läge då 1 miljon människor har
drabbats och många byar högt upp i bergen ännu inte fått någon hjälp ser vi det som nödvändigt att gå
utanför det område vi vanligtvis jobbar i. Vi har också beslutat att satsa på akut hjälp i for av mat, tält,
presenningar samt verktyg och sedan på att hjälpa till att bygga upp sjukstuga och skolor i området kring
Jyamrung. Dessutom har vi prioriterat att se till att toaletterna snarast repareras – som tur är verkar det
mest röra sig om själva toaletthusen, inte om rör och stenkistor under mark. Att ha fungerande toaletter
är mycket viktigt främst under monsunen då förorenat vatten lätt sprids till dricksvattnet.
Till hösten hoppas vi ha hittat ett bra sätt att bygga jordbävningssäkert och då börja bygga skola,
sjukstuga och ett par hus för att visa byborna hur de kan bygga säkrare. Men det gäller att hitta ett billigt
sätt att bygga för byborna är fattiga och kommer inte att bygga jordbävningssäkert om kostnaden är för
stor.
Just nu är det bra att hoppas att det inte blir några fler stora skalv i Nepal (fortfarande är det många
efterskalv med upp till 4,5 på Richterskalan – de känns alltså ordentligt). Vår hjälp har nått ut till omkring
15 000 personer i form av mat, tält, presenningar, plåt och verktyg. Och tack vare er och många andra
svenska privatpersoner, organisationer och företag har vi pengar kvar att hjälpa till med
återuppbyggnaden som tar fart framåt hösten.
Stort Tack till alla ni som bidragit till detta!

Initiativ för för Nepal – idéerna flödar!
Här i Sverige har uppfinningsrikedomen för att samla in pengar varit fantastisk, vi är helt överväldigade av
alla initiativ! Helt spontant har det arrangerats yoga för Nepal, det har sålts allt från soffor, fioler och CDskivor, det har ordnat loppisar i både Stockholm och
Malmö, byapub, växtauktion och lotterier på arbetsplatser.
Bergundaskolan F-6 och Hovshagaskolan F-6 som är två av
Tuki Nepals fadderskolor i Växjö har haft arrangemang som
gett pengar till Nepal.
Den 28 maj öppnar en fotoutställning om Nepal av Erik
Linander på Klockaregårdens trädgårdsgalleri i Ör utanför
Växjö och mellan 6 – 12 juni det blir även en fotoutställning
av Emma Rodling i Åre om Nepal. Och detta är bara några
exempel!
I Tuki Nepals egen regi arrangerades i samarbete me d Kafé de Luxe en musikkväll där vi totalt samlade
ihop över 30 000 kr genom inträde, gåvor etc. Vi tackar Sigrid Jessie Carstairs, Johan Holst & Fredrik
Jonasson, Norrvidingespel och Helmer & Co. för musiken.
Initiativen fortsätter …... det kommer in fortfarande in pengar till Tuki Nepals arbete med att hjälpa och
bygga upp de drabbade byarna i Nepal på BG 5698-1673 och alla initiativ att samla in pengar är välkomna
– stora som små – tillsammans blir det mycket pengar!
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”Vi ber hellre om ursäkt efteråt än väntar på tillstånd före”
Lördagen den 25 april kl 07.30 svensk tid kom den stora jordbävningen i Nepal. Tuki Nepals
verksamhetsområde, Jyamrung, låg en halv dags jeepresa från epicentrum. En aspekt på det hela är hur
vår organisation Tuki Nepal i Sverige och vårt nätverk i Nepal lyckades hantera situationen – och vad vi
lärt oss av katastrofen.

I Sverige:
En liten grupp (fyra personer) bildade snabbt en slags ledningscentral. Nätverket här hemma och i Nepal
aktiverades – det utvidgades snabbt och nya personer trädde fram.
Information är viktig – vi kom snabbt ut i radio, TV och tidningar, rapporter dagligen på Webben och
Facebook. Sociala medier är snabbast i katastrofsituationer – vi hade omgående Skype-kontakt med Bina
Shrestha och den första rapporten från Jyamrung kom redan på tisdagen via Messenger.
Information ändras efterhand som bilden klarnar och chocken släpper – lita på nätverket och korrigera
efterhand.
Ingen byråkrati – rubriken blev vårt motto: Hellre be om ursäkt än att vänta på tillstånd!
Vårt nätverk i Nepal fick befogenheter att agera och fatta beslut efter eget huvud och om möjligt efter
samråd med ledningscentralen i Växjö.
Engagemanget var enormt och massor av initiativ togs snabbt runt om i landet – allt från insamlingar på
jobbet till Loppis och musikaftnar.
Både företag och organisationer fattade beslut om bidrag på nolltid – all byråkrati var som bortblåst

I Nepal:
Även här var små organisationer som Tuki och Tukee Samaj samt privata initiativ snabbast och först på
plats.
Nätverket i Nepal har stärkt banden och jobbat fantastiskt tillsammans! Allt normalt arbete läggs direkt åt
sidan. Alla jobbar volontärt dygnet runt. Ram Sapkota packade redan på måndagen in alla tält, sovsäckar,
mat, gaskök och presenningar som trekkingföretaget Mountain Delight hade i sitt lager och man gav sig
iväg mot Jyamrung. Vårt första insatsteam var alltså på plats redan 3:e dagen!! Långt innan de första
internationella räddningsplanen ens landat i Kathmandu.
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Bina Shrestha kollade att Indhus Barnhem klarat sig och började snabbt köpa in ris, tält och verktyg för en
snabb räddningsinsats. På sjätte dagen ger man sig tillsammans med fyra professionella
byggnadsarbetare (som volontärer), Tukee Samaj och Björn (som anslutit från Sverige) till Jyamrung för
att bygga skydd mot regn och sol. Studenterna Agnes Johansson och Andreas Kölling ger sig av från
Pokhara med mera tält och mat.
Inom en vecka hade vårt nätverk genomfört två lyckade insatser i Jyamrungområdet!

Det är svårt att bara hjälpa en by – för våra representanter i Nepal har det varit svårt att motivera fokus
på bara en by. Jyamrung är visserligen mycket hårt drabbat, men få dödsfall och man har mat. Andra
områden är ännu hårdare drabbade. Därför har vi utvidgat hjälpen till alla nio byar i dalgången) och även
till Tamangbyarna längre upp i bergen samt en by i Sindhipalchok området, det område som har flest
dödade av katastrofen.
Även för nätverket i Nepal har det handlat om att ta snabba beslut och redovisa efteråt. Ram och Bina har
varit vår ledningscentral på plats och gjort en fantastisk och helhjärtad insats!
Tält och mat var viktigt de första dagarna, men sedan har det visat sig att enkla handverktyg som spadar,
spett, hammare, tänker, hjälmar etc är den bästa hjälpen på landsbygden. Bönderna kan nu riva och
bygga upp på nytt. Verkygsutlåning och arbetsgrupper har bildats där vi varit och insatsen är relativt sett
mycket billig och enkel att genomföra.
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Indhus Barnhem har flyttat
I förra Nyhetsbrevet berättade vi att alla barn på Indhus Barnhem var oskadda och deras hus också trots
den stora jordbävningen den 25:e april. Men när man kontrollerade huset efter det stora efterskalvet
fjorton dagar senare, visade det sig att huset spruckit på flera ställen och måste rivas så fort som möjligt.
Barnhemmet tvingades därför omedelbart flytta till en trerumslägenhet i närheten. Det blir förstås trångt
och dyrare men viktigast är ett säkert tak över huvudet. Bilden är tagen två dagar efter jordbävningen då
man sov utomhus i trädgården. Tuki Nepals Bina Shresta var på besök med mat och filtar.
Du som vill bidra till Indhus Barnhem använd BG 5698-1673 och skriv ”Indhus” på meddelandet.

Res till Nepal – turismen behövs!
Turismen står för en 1/3 av Nepals inkomster och ungefär 1/5 av landets befolkning får på något sätt sin
inkomst från turistnäringen. Sedan den 25 april kommer det inga turister till Nepal! Många människor har
förlorat sina jobb och därmed sin inkomst. Maj månad är inte högsäsong för turismen i Nepal och just nu
har många nepaleser nog med att skaffa sig tak över huvudet och se till att matförsörjningen fungerar.
Men efter monsunen – i september och framåt – det är då turisterna brukar komma till Nepal. Men hur
blir det den här hösten, vintern och nästa vår? Kommer det några turister som kan ge folk arbete och
försörjning?
Du som länge tänkt åka till Nepal eller nästan hade bestämt dig för att åka innan jordbävningen kom – det
är nu Nepal verkligen behöver dig! Vill du uppleva ett fantastiskt land och underbara människor – om än i
en svår situation – så är det nu du ska åka. Du bidrar på ett bra sätt till att människor får jobb, kan sälja
sitt hantverk, laga mat till dig eller hyra ut sin bil. Du behövs i Nepal!
Kolla vår samarbetspartner i Sverige: www.pathfindertravels.se som arangerar resor till flera delar i Nepal
och av olika svårighetsgrad.
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Följ med på fadderresa med Tuki Nepal
Tuki Nepal har under många år gjort fadderresor till Nepal och Jyamrung. Vi tänker fortsätta med detta
och redan i oktober kommer vi att göra en resa. Men det blir inte en likadan resa som vi gjort förut.
Istället förväntas du förbereda resan genom att samla in pengar till att ta med till uppbyggnadshjälp och
på plats i Nepal kommer vi att hjälpa till där vi behövs och kan göra nytta. Vi kommer att bo mycket
enkelt i tält när vi är utanför Kathmandu och vägarna kommer att vara sämre än vanligt. Resan kommer
att bli något dyrare än tidigare, dels för att priserna på t ex mat och biltransporter beräknas stiga och dels
för att vi kommer att behöva fler bärare, guider och sherpas då vi ska besöka fler olika platser.
Ram Sapkota, ordförande i Tukee Nepal Samaj, kommer att arrangera resan i Nepal och Dan och Ewa
Söderberg kommer att vara svenska guider. Syftet med resan är att bilda oss en uppfattning om hur vi
framöver kan hjälpa våra vänner i Nepal på bästa sätt, men också att på plats hjälpa till och besöka de
byar vi har skickat hjälp till efter jordbävningen. Det kan innebära någon längre vandring upp till byarna
högst upp i dalgången och besök hos de skolor där vi har fadderbarn. Vi kommer också att träffa de
människor vi samarbetar med och diskutera framtida insatser.
Vill du följa med? Resan kommer att gå av stapeln någon gång under oktober månad och vara mellan 17
och 20 dagar. Anmäl till info@tukinepal.org eller ring till Ewa Söderberg, 0708 486995.

Din resa till Nepal ger nepaleser arbete och inkomst!

Bli Jordbävningsfadder!
Det kommer att ta lång tid att bygga upp Nepal igen. För att långsiktigt kunna hjälpa till i Jyamrung och
omkringliggande byar har vi startat ett jordbävningsfadderskap.
Att bli Jordbävningsfadder innebär att du långsiktigt stödjer uppbyggnaden efter jordbävningen. Du bidrar
med 100 kronor i månaden under en längre tid för att se till att det finns pengar att hjälpa till med även
när den första krisen lagt sig och livet börjar återgå till det normala. För det är då uppbyggnaden börjar –
och vi ska naturligtvis hjälpa våra vänner i Nepal att bygga säkrare och bättre!
Du kan själv välja om du vil betala in 1 200:- en gång om året eller överföra 100:- varje månad. Glöm inte
att lämna en kontaktadress för feedback. Helst en mailadress men det går bra även med postadress.
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Nu kan du Swisha pengar till Tuki Nepals konto
Swishkonto: 123 593 5275
Föreningen Tuki Nepal
Vill du betala till bankgiro är det BG-nummer 5698-1673, Föreningen Tuki Nepal
Jordbävningsfadder

100:-/ månad eller 1200:-/år

Fadderskap för skolbarn

70:-/ månad eller 800:-/ år

Fadderskap för sjukstugan

100:-/ månad eller 1200:-/ år

Toalettprojekt eller andra projekt

valfri summa

Medlemskap enskild
Medlemskap familj

150:-/ år
200:-/ år

Skriv på inbetalningen till BG 5698-1673 till vilket projekt pengarna är avsedda samt en mail- eller
postadress så att du kan få våra nyhetsbrev.
Alla bidrag går oavkortat till våra projekt utom medlemsavgifterna som används till den lilla
administration vi trots allt har.
Angeles fond för högre utbildning av flickor har ett eget bankgiro - BG 5747 - 4447
Glöm inte din mail-eller postadress!
Läs mer om Tuki Nepal på www.tukinepal.org eller följ oss på Facebook Tuki Nepal Society Sweden.
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