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Efter jordbävningen – Nya utmaningar och nya förutsättningar
Vid jordbävningen i Nepal i våras rasade stora delar av landet. Det akuta hjälparbetet krävde massiva insatser
både i Nepal och i Sverige. Vår organisation sattes på prov ordentligt. Liksom vår systerorganisation Tukee Nepal
Samaj. Vårt nätverk på plats övergav all annan verksamhet och Ram Sapkota såväl som Björn Söderberg och Bina
Shrestha har jobbat dygnet runt med katastrofhjälp i såväl Jyamrung som i Sindhupalchok (det andra hårt
drabbade distriktet). I Sverige har vi med ideella krafter samlat in pengar och stöd så mycket vi orkat.
Nu efter fem månader är den akuta fasen över i stort. I Jyamrung har vi byggt upp en provisorisk sjukstuga av
korrigerad plåt och den är i full gång. Personalen stannade kvar och har gjort ett fantastiskt arbete. Skolan fungerar
igen. Fast med uteklassrum med plåttak och lite plåtväggar runtom.
Alla bybor har tak över huvudet. Ni, alla faddrar och bidragsgivare har ställt upp fantastiskt! Våra företagssponsorer
och organisationer likaså! Vi ska dock veta att alla byar i Nepal inte varit lika lyckligt lottade som Jyamrung som
haft både ett bra utgångsläge och dessutom en organisation (Tukee Samaj) samt kontakter med omvärlden som
kunnat hjälpa till.

Sjukstugan i dag

Det har hittills varit gräsrotsorganisationer som vår Tuki och nepalesiska motsvarigheter som stått för det allra
mesta hjälparbetet. Parallellt med det akuta katastrofarbetet började vi direkt med att fundera över vår inriktning lite
mer långsiktigt. Tuki Nepals styrelse fattade omedelbart beslutet att vår viktigaste uppgift i framtiden i Nepal blir att
bygga upp landet säkert (så säkert det går i ett fattigt land mitt i jordbävningsområdet) och få igång utvecklingen av
arbetsliv och företagande på landsbygden.
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Nytt projekt!
Projektet döptes till ”Bygg Upp Nepal” med målet att arbetet ska leda till att det byggs 500 hus och 20 skolor samt
att 30 småföretag engageras i genomförandet!
Tukee Nepal Samaj och Björn Söderberg satte sig tillsammans med flera nepaleser i utkanten av vårt nätverk och
diskuterade hur detta skulle genomföras. Ett resultat blev det sociala företag (utan vinstintresse eller utdelning)
som då Bina Shrestha startade upp – Build
Up Nepal. Där har man anställt såväl
projektledare som arbetsledare och erfarna
byggjobbare. I Sverige utsågs Björn till
Tukis projektledare på plats och
tillsammans med flera av våra
företagssponsorer, främst Holtab,
Murpoolen och SSAB, startade ett arbete
för att hitta byggmetoder som både är
säkra, billiga och använder lokalt
byggmaterial. Allt med inriktningen på att vi
i vårt byggande både ska anställa bybor (så
pengarna stannar i byn) och lära ut hur
man bygger på ett säkert sätt. Du kan läsa
mer om detta i förra Nyhetsbrevet och
också längre fram i detta.
Torsdagen en 17 september togs det första spadtaget i byn Majigaun i Sindipalchouk för att bygga bambuhus i en
mycket hårt drabbad och fattig by (se sidan 4).

Nya utmaningar nya krav på vår organisation
Jordbävningen den 25 april förändrade i ett slag livet i Nepal och förutsättningarna för Tukis arbete. Allt vi byggt
upp under tio år rasade ihop! Nej inte allt! Vår organisation och nätverk fanns kvar och ställdes inför nya
utmaningar. Vi är en ideell organisation där de allra flesta lägger sin tid efter sina ordinarie arbeten. Plötsligt
krävdes insatser nästan dygnet runt – tv och radiointervjuer, tidningsreportage, annonser, banköverföringar,
gåvobrev, kontraktskrivande med sponsorer etc. och dagliga kontakter och förfrågningar från organisationen i
Nepal.
Vår insamling växte lavinartad och mer än fyrdubblades på ett par veckor. Många privatpersoner bidrog liksom
organisationer och företag som gärna ville hjälpa genom oss hellre än de stora, etablerade
biståndsorganisationerna.
Utan att vi planerat det hanterar vi nu större summor pengar, griper oss an ett mer omfattande utvecklingsarbete i
Nepal. Vi måste hantera tillstånd, ägandeförhållanden och sociala svårigheter och konsekvenser när vi bygger
säkert i Nepal. Och ett säkert byggande kräver såväl läraktiga bybor som professionella byggarbetare. I Sverige
ställs större krav på stadgar, ekonomisk redovisning, administrationskostnader i form av bankavgifter och resor och
besök hos företag och organisationer etc.
Tukis styrelse arbetar just nu på att vidareutveckla vår organisation för att möta de nya utmaningarna. I Nepal gör
vår projektledare och vårt nätverk ett fantastiskt arbete för att få saker att hända. En sak är klar redan nu: Vi
behöver Din hjälp för att få fler faddrar, företag, organisationer och privatpersoner som engagerar sig i vårta projekt
för att lyckas med uppgiften!
// Dan Söderberg
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Förslag till projekt för företag och organisationer att stödja
(även privatpersoner kan bidra till dessa projekt)
Sponsra klassrum i Jyamrungsskolan
Skolan är byns viktigaste byggnad. Här sitter alla barnen stora
delar av dagen. Skolan kommer att byggas av compressed bricks /
mudblocks som armeras och blir mycket starkt i en jordbävning
(denna teknik rekommenderas av Nepal, Indien, Pakistan och
Irans regering för jordbävningsdrabbade områden)
Skolan behöver totalt åtta klassrum, men vi saknar pengar och än
så länge har vi endast finansiering för 4 klassrum.
Kostnad 75 000 kr per klassrum.
Sponsra bygget av säkra bostadshus i Maji gaun
Maji är ett lågkastigt fiskarfolk i Nepal. I Maji gaun lever många
familjer i extrem fattigdom. Floden som man fiskade i har förstörts
av stenkrossar och det finns ingen fisk kvar. De flesta vuxna i byn
är analfabeter och har svårt att klara sin försöjning. Jordbävningen
drabbade Maji gaun hårt.
I stort sett alla hus har rasat. Man bor nu i temporära plåtskjul eller
under presenningar. För flera ensamstående kvinnor i byn är
situationen akut och man behöver hjälp med nya hus inför vintern
och nästa monsunperiod.
Kostnad 75 000 kr per hus.

Stöd uppstart av en verkstad för Mudblocks i Jyamrung
För att kunna bygga skola, sjukstuga och bostadshus behöver vi
medel för att starta en mindre verkstad där vi både kan producera
mudblocks/compressed bricks och utbilda bybor i tekniken. Vi
kommer att anställa åtta till tio personer i tillverkningen och köpa in
en maskin att pressa blocken med. Denna tillverkning blir kärnan i
att få igång småföretagande i byn.
Med en tillverkning av compressed bricks kan man bygga stabila
hus med lokala material. Därefter arbetar vi för att några yngre
personer efter utbildningen kan ta över verkstad och utrustning och
driva verksamheten vidare, starta byns första byggföretag.
På detta sätt kan vi få igång en hjälp-till-självhjälp i byn
Kostnad: 110 000:-/ by
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Majigaune – de första husen har nu börjat byggas!
Bansbaari består av 9 små byar med totalt ungefär 2000 hus i distriktet Sindhupalchowk 6 mil norr om Kathmandu.
Området drabbades mycket hårt vid jordbävningen med många döda och i stort sett alla hus förstörda. I byn Maji
Gaun som är en av de nio byarna bor ett lågkastigt folk som traditionellt försörjt sig på fiske. Under senare år har
dock floden förstörts av alla stenbrott och fisken försvunnit. Människorna är mycket fattiga och har svårt att försörja
sig. Byn är nu totalförstörd och där finns många ensamstående kvinnor med barn. Några hade förlorat sina män
redan före jordbävningen men många dog den 25 april.
Tuki Nepal kommer att bygga totalt 18 hus till dessa ensamstående kvinnor i Maji Gaun. Det gör vi i samarbete
med de båda stiftelserna Carpe Vitam, www.carpevitam.se, och AAPKI Foundation, www.aapki.se, från Sverige.
Torsdagen den 17 september påbörjades bygget av de 3 första husen som byggs av bambu. Några av husen i byn
kommer att byggas av compressed bricks. Båda typerna av hus är så jordbävningssäkra som möjligt med de
förutsättningar och det material som finns i Nepal. Husen byggs av professionella byggare som samtidigt med
bygget visar byborna hur man bygger med dessa två tekniker. Tanken är sedan att någon eller några bybor övertar
konceptet, startar ett litet byggföretag i byn och bygger hus till resten av byborna.
Det har tagit mycket tid och kraft att påbörja själva byggandet i byn. I Nepal äger för det mesta inte kvinnorna mark
eller hus och då deras män dör eller försvinner är det oftast männens far som tar över marken. För att kunna börja
bygga har vår projektledare i Build up Nepal jobbat hårt med att lösa äganderätten av marken för att se till att
kvinnorna som husen byggs till också äger dem när de är färdiga.
Husen byggs i bambu som först behandlats för att stå emot väder och termiter. Bambun täcks och putsas sedan
med cement och beräknas hålla i 25 år. Konstruktionen har tagits fram med syfte att husen ska vara så säkra som
möjligt vid eventuella jordbävningar. Husen är små men kan enkelt byggas till när familjen har råd till detta.
De hus som byggs av compressed bricks tillverkas av en blandning av lera, sand och cement som pressas
samman till block med en handdriven maskin. Byggnaden armeras med armeringsjärn.
Du kan hjälpa oss finansiera fler hus i Nepal på Bankgiro 5000-1270 och skriva bostadshus på inbetalningen.
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Rotary Tegnér och Johan Markensten hjälper oss att bygga upp sjukstugan igen
Sjukstugan som blivit bybornas stolthet – de kallar den ”vårt sjukhus” – blev helt förstörd i jordbävningen. Den står
fortfarande delvis kvar men det finns så stora sprickor i väggar och tak att den är livsfarlig att vistas i. Den kommer
nu att rivas och en ny sjukstuga är projekterad och kan börja byggas så snart man har klart med markundersökning
och tillstånd.
Den 23 september mottog Nirmala Dhamala från Tukee Nepal Samaj och Tuki Nepals kassör Ewa Söderberg
150,000:- från Rotary Tegnér i Växjö för att bygga upp sjukstugan. Det är pengar man samlat in i klubben och
klubbens president Jerry Lilja tycker att det var självklart att Rotary Tegnér engagerade sig i att bygga upp en ny
sjukstuga, då man var en av finansiärerna till att den kom till 2011. Johan Markensten som var den andra stora
finansiären vid uppstarten av sjukstugan bidrar även han till återuppbyggnaden av en ny sjukstuga.
Nirmala Dhamala som besökt Sverige som representant för Tukee Nepal Samaj tackade för pengarna och sa att
sjukstugan kommer att bli än bättre än den var förut. Och den kommer att byggas jordbävningssäkert i två olika
hus, ett av compressed bricks som armeras samt ett annat av bambu som täcks av ett lager cement utanpå.
Tack Rotary Tegnér och Johan Markensten!
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Våra andra projekt efter jordbävningen
Visserligen förstördes de flesta av husen i Jyamrung vid jordbävningen den 25 april. Men Tuki Nepals projekt lever
förstås vidare ändå. Här kommer en kort genomgång av de projekt vi just nu jobbar med utanför projektet Bygg upp
Nepal.
Skolbarnen.
Skolorna stängdes under nästan två månader efter jordbävningen. Men sedan kom de igång igen. Tuki Nepal kör
förstås vidare med fadderverksamheten. Det är ett nytt läsår nu och ett antal elever har gått ut skolan. Dessa
elever har vi förstås ersatt med nya och totalt sponsrar vi ungefär 250 elever runt om i byarna kring Jyamrung. Vi
har inte ökat antalet barn som vi brukar göra varje år – då vi insett att det är så mycket annat som behöver göras
runt skolverksamheten i nuläget. Framför allt tillfälliga skolbyggnader av plåt och bambu tills byggandet av nya
skolor tar fart. Men det står fortfarande barn på kö att få gå vidare i skolan – inte i Jyamrung, men i lite mer
avlägsna byar. Så fortsätt att vara skolfadder! Vi behöver dig och också nya skolfaddrar för att leva upp till behovet!
Sjukstugan.
Sjukstugan drivs idag i en tillfällig byggnad av plåt. Verksamheten fungerar bra trots att det är trångt om plats och
att personalen får sova i undersökningsrummen på natten. Hela vår personalstyrka har jobbat mycket bra efter
jordbävningen, trots svåra förhållanden. Alla jobbar kvar och utgör ett bra team som också tagit sig an projekt
utanför sjukstugan, t ex vaccination av skolbarnen tillsammans med den näraliggande regeringsdrivna sjukstugan.
Men de säger att vattenburna sjukdomar som t ex tyfoidfeber varit vanligare i år än de föregående åren. Några
patienter behandlas kontinuerligt med hjälp av den sjukfond som Tuki Nepal har och några bybor har fått ta del av
denna vid enstaka tillfällen vid olyckor eller svårare sjukdom.
Toalettprojektet.
Många toaletter har rasat samman. Men det har visat sig att det främst är husen ovan jord som är förstörda – den
murade tanken under jord har i de flesta fall klarat sig bra. Vårt utökade toalettprojekt tillsammans med Tukee
Nepal Samaj och distriktsregeringen som handlar om att alla 9 byar i Jyamrung distriktet ska få tillgång till
miljösäkra toaletter, ligger på is. Just nu jobbar man med att laga de toaletter som redan finns och engagemanget
från distriktsregeringen är inte prioriterat just nu då stora delar av området ligger i ruiner. Men vi hoppas kunna
uppta projektet så att det blir en del av uppbyggnaden.
Angeles Fond
Angeles Fond för utbildning av flickor fortsätter som vanligt. 4 flickor avslutade sin högre utbildning i juni och dessa
4 har ersatts av nya flickor som just påbörjat sin utbildning. Det finns många flickor som vill utbilda sig efter klass 10
men än så länge är det 10 flickor i taget vi kan erbjuda högre utbildning. Just nu har vi en ny flicka som skall bli
undersköterska och som har förbundit sig att efter avslutad utbildning (1,5 år) stanna och jobba i sjukstugan i minst
två år. Men det kan bli längre – Pushpa Dhaunya kommer från Jyamrung, har varit ett av våra fadderbarn sedan
klass 3 och kanske stannar hon för gott i byn om hon har ett bra arbete i sjukstugan.
Mikrofinansiering.
Strax före jordbävningen startades 12 grupper av kvinnor i Jyamrung och byarna runt om kring. De skulle driva ett
mikrofinansieringsprojekt som går ut på att lära sig hantera pengar på ett bra sätt. Det handlar om att tillsammans
spara och låna pengar till sådana projekt som kan ge ett bättre liv för kvinnan och hennes familj. Alla 12 grupperna
är igång igen efter jordbävningen och några från den grupp som åker till Nepal från Tuki Nepal under oktober och
november kommer att besöka grupperna, prata med kvinnorna och höra hur deras planer ser ut.
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Biblioteket.
Biblioteket var det hus i skolan som klarade sig bäst vid jordbävningen. I stort sett alla böcker och annat material
kunder räddas men huset måste nog tyvärr rivas. Vi hoppas kunna inkludera ett biblioteksrum i den nya skolan som
kommer att byggas upp med hjälp av finansiering från Tuki Nepal.
Indhus Barnhem.
Vi har berättat om att huset som barnhemmet låg i har blivit förstört och att barnen och Indhu själv fått flytta till en
lägenhet i närområdet. Lägenheten är mindre än den förra och det finns igen trädgård att vara ute i. Men såväl
Indhu som barnen mår bra och Bina Shrestha som är vår kontaktperson i Nepal för barnhemmet, håller på att
försöka hitta ett lite större och bättre boende. Vi kommer att besöka Indhus barnhem i november. Vi kommer att
behöva faddrar till Indhus barnhem!
Volontärverksamhet.
I november kommer två svenska sjuksköterskor att arbeta som volontärer i den provisoriska sjukstugan i
Jyamrung. Detta var bestämt redan före jordbävningen men Karin Franssonh (som redan volonterat en gång förut i
sjukstugan) och Paola Zockerman (som besökte sjukstugan för ett och ett halvt år sedan), har beslutat sig för att
genomföra sina planer även om de nu får bo i tält istället för i Homestay hos en familj i byn. Hjälp oss att hitta fler
sjukvårdsutbildade som vill åka som volontär till Jyamrung 2016.

Besök från Nepal
Under tre veckors tid har Nirmala Dhamala och Kulendra Neupane varit i Sverige på besök. Nirmala har varit här
på inbjudan av Tuki Nepal och Kulendra har bjudits in av Tingsryds företaget Holtab.
Besöken har samordnats och Nirmala och Kulendra har fått se och besöka många platser i södra Sverige. Nirmala
som är den från Tukee Nepal Samaj som är ansvarig för sjukstugan i Jyamrung har bl. a besökt sjukhuset i Växjö,
guidad av två svenska läkare, Birgitta Josefsson och Ole Kamp. Hon har också varit på flera skolbesök och berättat
för t ex sjundeklassarna på Engelska skolan i Göteborg och klass 1 – 6 i Tolg om hur det var under jordbävningen.
En vecka i Göteborg med omnejd då Tuki-medlemmar visade staden, havet och kantareller gjorde djupt intryck på
Nirmala. Och biblioteket i Växjö och besöket på en ekologisk mjölkgård var annat som imponerade.
Kulendra Neupane som är den som projekterat och byggt vattenkraftverket i Jyamrung och idag är projektledare för
vårt projekt Bygg upp Nepal i Nepal, tillbringade mycket tid på Holtab och med Holtabs personal. Att få följa en
modern industri i Sverige var väldigt spännande, tyckte Kulendra, som under besöket tillsammans med Holtab
ritade på kommande elinstallationer i skola och sjukstuga i Jyamrung. Han har också fått besöka Växjö
värmekraftverk, vindkrafts och vattenkrafts produktion och IKEA bakom kulisserna. Kulendra åker hem med många
nya erfarenheter i bagaget inför utmaningen att bygga upp Nepal igen.
Både Nirmala och Kulendra fick prova på att blåsa glas i glashyttan på Kosta Boda. En spännande erfarenhet,
tyckte båda!
Våra nepalesiska besökare är nu tillbaks i Nepal igen och är båda två mycket nöjda med sitt besök i Sverige. Mitt
livs resa, sa Nirmala innan hon reste hem.
Tack alla ni Tuki medlemmar som har engagerat er i besökarna, låtit dem bo hemma hos er och visat Sverige för
dem!
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Kallelse till extra årsmöte och
Inbjudan till Tuki Nepals 10-års jubileum
Söndagen den 6 december kl 15 – 18
Vattentorget (IOGT/ NTO) i Växjö
Tuki Nepal har funnits och arbetat i Nepal och Jyamrung i 10 år! Det var år 2005 vi påbörjade arbetet med att se till
att alla barn i byn Jyamrung fick börja skolan. Då gällde det 17 barn i en skola – nu 10 år senare sponsrar
föreningen 250 barn i 19 olika skolor i området. Dessutom har Tuki Nepals arbete utvidgats till att gälla så mycket
mer än att ge skolbarn möjlighet att få gå i skolan. Men det är utbildning, hygien och hälsa samt elektrifiering som
blivit Tuki Nepals grundstenar i arbetet. En sjukstuga har öppnats och drivits i 4 år, vuxna bybor har fått lära sig
läsa och skriva, ett 20-tal unga flickor har fått högre utbildning, byn har elektrifierats, mikrofinansiering har påbörjats
och alla hus har fått miljöriktiga toaletter.
Så kom den 25 april och den stora jordbävningen och mycket i byn förstördes. Men ingen tar ifrån människor
utbildning och ett bra självförtroende! Nu håller Jyamrung att byggas upp igen – av byborna som får göra det stora
arbetet – men med finansiellt stöd från Tuki Nepal i Sverige. Tillsammans ska vi göra Jyamrung till en ännu bättre
by att bo i samtidigt som vi hjälper till i andra byar i hela det område som drabbades av jordbävningen. Alla ni som
stött Tuki Nepals verksamhet i Nepal genom dessa 10 år kan känna er stolta – vi har tillsammans med byborna
verkligen gjort skillnad! Det är värt att fira – och det gör vi söndagen den 6 december.
Extra årsmöte!
Samtidigt genomför vi ett extra årsmöte för att kunna ändra föreningens stadgar så att de håller för den utvidgade
verksamhet som vi nu tagit på oss. Tuki Nepals styrelse har funnit att vi behöver göra detta snarast för att kunna
söka och ta emot större bidrag till våra uppbyggnadsprojekt i Nepal. Det extra årsmötet kommer endast att
behandla denna fråga.
Övriga årsmötesfrågor tas sedan på ordinarie årsmöte i mars 2016. Föredragningslista samt förslag till nya stadgar
kommer att skickas ut i god tid innan den 6 december. Alla medlemmar, faddrar och sponsorer är hjärtligt
välkomna! Träffen börjar med det extra årsmötet som beräknas ta max 30 minuter. Därefter blir det program kring
våra projekt i Nepal:
-

Agnes Johansson och Andreas Kölling berättar om hur det var i Nepal under själva jordbävningen och vad
de gjorde för att hjälpa till under den akuta första fasen.
Film och bildvisning kring projektet Bygg upp Nepal. En grupp från Tuki Nepals styrelse åker till Nepal i
oktober – november för att kolla upp hur det går med uppbyggnaden. De kommer att berätta om detta.
Marita Bergstrand berättar om Tuki Nepals mikrofinansieringsprojekt som överlevt jordbävningen.
Sång och musik
Fika med möjlighet att smaka på Nepali tea.

Anmälan sker i samband med utskick av material för det extra årsmötet – i slutet av november.

VÄLKOMNA!
/Tuki Nepals styrelse

www.facebook.com/tukinepal

info@tukinepal.org

http://www.tukinepal.org/

Tel: 0708-48 69 95
Sida 8

Nyhetsbrev från Tuki Nepal Society
Oktober 2015

Nu bygger vi upp Nepal och du kan hjälpa till…
Jordbävningsfadder

100: -/ månad eller 1200: -/år

Fadderskap för skolbarn

70: -/ månad eller 800: -/ år

Fadderskap för sjukstugan

100: -/ månad eller 1200: -/ år

Projekt

valfri summa*

Medlemskap

enskild 150: -/ år eller familj 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
Projekt Bygg Upp Nepal har ett eget bankgiro - BG 5000 - 1270
Glöm inte heller bort att du nu kan Swisha pengar till Tuki Nepals konto
Swishkonto: 123 593 5275 Föreningen Tuki Nepal

Glöm inte din mail-eller postadress så att ni kan få våra nyhetsbrev!
Läs mer om Tuki Nepal på vår NYA hemsida som är under uppbyggnad. http://www.tukinepal.org eller följ oss på
Facebook - Tuki Nepal Society Sweden.

www.facebook.com/tukinepal

info@tukinepal.org

http://www.tukinepal.org/

Tel: 0708-48 69 95
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