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Namaste alla medlemmar, faddrar och sponsorer!
Monsunen är äntligen över och det är storhelg i Nepal – Dashain festivalen innebär att landet stannar och alla
människor resor hem till sina byar för att fira och genomföra ceremonier. Ungefär som julen här i Sverige.
Skolorna är stängda och vår sjukstuga tar endast emot akutpatienter. Och återuppbyggnaden, som knappt hunnit
ta fart efter den långa och kraftiga monsunen, stannar åter upp under två veckor. Men sen tar den fart igen och vi
har nu fått besked om att den nya skolan i Jyamrung kommer att färdigställas på en månad och det team från Tuki
Nepal som ska resa till Nepal och Jyamrung för en healthcamp för kvinnor, kommer att inviga och lämna över
skolan till byn. En stor ära och riktigt roligt att få göra!
I våra nyhetsbrev vill vi berätta om hur det går i våra olika projekt, så att ni som skänkt pengar får veta vart dessa
hamnar. Det har varit mycket om återuppbyggnaden de senaste tre åren och kommer nog att förbli så ytterligare en
tid – men nu fokuserar Tuki Nepal övriga projekt med samma styrka som förut. I detta nyhetsbrev kommer några av
våra projekt att följas upp.

Under Dashain samlas familjen för ceremonier och den obligatoriska tikkan fästs i pannan på alla av den äldste i familjen.

NYA AVGIFTER
På årsmötet i mars beslutades att höja samtliga avgifter för fadderskap och medlemskap i Tuki Nepal.
Detta då kostnaderna i Nepal ökat rejält de senaste åren – såväl löner som mat, mediciner och
transportkostnader har ökat. Detta är inget negativt – det innebär istället att landet har fart och håller på
att utvecklas. Fler barn går i skolan längre, fler får tillgång till sjukvård, elektricitet når mer avlägsna byar,
vägar byggs och arbetslösheten har minskat ordentligt efter jordbävningen. Men för Tuki Nepal innebär
det att våra kostnader också ökar – och våra avgifter har legat på samma nivå i många år nu.

Kostnaden för att vara fadder till sjukstuga/ sjukfond och för våra skolbarn blir f o m 2019
Fadderskap:

125:-/ månad eller om man vill betala för hela året direkt 1 500:-

Medlemskap:

210:- per år och person eller 310:- för familj
Pengarna sätts in på BG 900-5042 eller via Swish 123 900 5042.

Glöm inte att skriva till vilket projekt pengarna är avsedda samt namn, adress och gärna också mailadress.
Vill du skriva mer på inbetalningen än det finns plats för så skicka istället ett mail till info@tukinepal.org
och berätta hur du vill att dina pengar ska fördelas.

www.facebook.com/tukinepal

info@tukinepal.org

http://www.tukinepal.org/
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Julgåva som gör skillnad!
Om du vill skänka en julgåva till Tuki Nepal har vi två olika projekt att föreslå.
Sätt in din julklapp på BG 900-5042 eller Swish 123 900 5042

Bygg ett hus i Majigaun!
Tuki Nepal har åtagit sig att hjälpa till att bygga upp byn Majhigaun som totalförstördes vid jordbävningen. Snart är
hälften av de 88 husen uppbyggda – men det är fortfarande, tre och ett halvt år efter den förödande jordbävningen,
44 familjer som lever i tillfälliga skjul av plåt och brädlappar. Du kan hjälpa oss att finansiera ytterligare hus.
Ett hus kostar 60 000 kronor att tillverka.
- Tuki Nepal står för 20 000 svenska kronor per hus.
- Nepalesiska regeringen står för 20 000 kronor och
- Byborna står för arbetskraft och lokalt material för
ungefär 20 000 kronor.
Det behövs 2500 stenar till ett hus.
- 8 kronor kostar det att tillverka en sten
- 200 kronor räcker till 25 stenar
- 2 500 kronor räcker till en halv vägg!

Hjälp ett barn att få extraundervisning!
Tuki Nepals projekt ger de barn som så behöver, en timmes extra undervisning varje dag Det har gett mycket bra
resultat. Samtliga 35 skolbarn i klass 1 – 8, som har fått extraundervisning, har förbättrat sina resultat under det
första året av projektet.
I Nepal satsar skolorna på de duktiga eleverna – de som klarar sig sämre
får ingen extra hjälp och ingen försöker ta reda på varför det inte går så
bra i skolan. Det är inte lätt att klara skolarbetet om man får för lite mat
innan man går till skolan, om man inte kommer till skolan så ofta eftersom
familjen behöver en hemma eller om föräldrarna inte förstår att deras barn
behöver tid för att klara av sina läxor.
Men med projektet Extraundervisning har såväl barn, som föräldrar och
lärare börjat förstå att barn har olika behov, men klarar sig bättre om de får
hjälp.
Förutom extraundervisning får barnen ett tillagat varmt mellanmål innan de
påbörjar extraundervisningen efter den ordinarie skoltiden.
- 28 kronor räcker till en veckas extraundervisning och
skolmat för en elev
- 280 kronor räcker till en veckas extraundervisning och
skolmat för 10 elever
- 1 430 kronor räcker till extraundervisning och
skolmat åt 1 elev i ett år
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Mahjigaun – resultat av återuppbyggnaden
Build up Nepal startade återuppbyggnaden i den lilla fattiga byn Mahjigaun några månader efter jordbävningen
2015. 88 familjer stod helt utan bostad. Genom sin metod att engagera bybor och lokala småföretag har Build up
Nepal hjälpt till att lyfta Mahjigaun ur hopplösheten:






24 familjer bor idag i nya jordbävningsresistenta hus
16 familjer är i färd med att avsluta sina husbyggen, lämna skjul och presenningar och
flytta in i nya hus under hösten
36 heltidsjobb har skapats med att tillverka och bygga med Earth Brick
40 familjer har lärt sig arbeta med jordbävningsresistent byggteknik
108 ton CO2 har sparats, jämfört om man byggt med vanligt tegel
(vilket motsvarar 36 flygresor från Sverige till Nepal tur och retur).

Men det återstår alltså många fler hus att bygga till de familjer som ännu efter tre år lever i plåtskjul och under
plastskynken i Mahjighaun.

Högre utbildning för flickor
I snart 10 år har Tuki Nepal sponsrat högre utbildning för flickor i Nepal. Många flickor vill utbilda sig efter klass 10
men lever under sådana ekonomiska förhållande att de inte kan göra det.
Tukis koncept har två nivåer av utbildning. Dels hjälper vi flickor ute på landsbygden att fortsätta skolan efter klass
10 i det som kallas Plus 2 och kan jämföras med vår gymnasieskola. Numera kan eleverna gå Plus 2 hemmavid
och behöver inte längre vara inneboende i närmaste stad för att få studera på denna nivå. Flera stora skolor i
området kring Jyamrung har Plus 2 utbildning. Under åren som gått har Tuki Nepal sponsrat nästan 20 flickors
gymnasieutbildning. Just nu är det två flickor som precis påbörjat klass 11. Det är Muna Tamang och Bhagawati
Itani, sexton respektive sjutton år gamla. Vi har bett flickorna skriva ett brev till vårt nyhetsbrev:
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Tyvärr är bilderna på flickorna av sämre kvalitet än breven – men vi publicerar dem ändå.

Det andra spåret av sponsring av flickors utbildning är en direkt yrkesutbildning som
ger arbete. Det har framförallt varit vårdyrken de flickor vi sponsrat har valt –
sjuksköterska, undersköterska, tandhygienist och healthassistant. För dessa flickor
kräver vi en motprestation.
Deras utbildningar är betydligt dyrare än en Plus 2 utbildning och därför får de
skriva under ett avtal som innebär att de kommer att arbeta mellan 1 och 2 år i vår
sjukstuga i Jyamrung efter avslutad utbildning. Med full lön naturligtvis – men
poängen är att de lovar att stanna i sjukstugan och arbeta under avtalad tid (som är
beroende av utbildningens längd – en sjuksköterskeutbildning är 3 årig och avtalet
innebär att de arbetar 2 år i sjukstugan – längre om de så önskar förstås).
På detta sätt får flickorna en bra erfarenhet av att arbeta på landsbygden och
sjukstugan får personal som stannar en längre tid.
Just nu arbetar Srijana Tamang sitt första år av två i sjukstugan. Tuki Nepal har
sponsrat henne med en treårig utbildning till tandhygienist och detta ovanliga yrke i
Nepal är en oerhört stor tillgång i vår sjukstuga just nu. Det finns ingen med
tandutbildning i närheten och denna service har spritt sig i området så att Srijana
har förutom byborna, fått många långväga patienter.
Tilläggas kan att Srijana redan förut har ett yrke – hon är utbildad barnmorska! Så
nu kan hon såväl förlösa barn som sköta tänder i Jyamrungs sjukstuga

Srijana Tamang är både
barnmorska och tandhygienist i
sjukstugan i Jyamrung.

www.facebook.com/tukinepal

info@tukinepal.org

http://www.tukinepal.org/

Tel: 0708-48 69 95
Sida 4

Nyhetsbrev från Tuki Nepal Society
Oktober 2018

Att samla in pengar i Sverige till projekt i Nepal
Tuki Nepal har insamlingar till olika projekt i Nepal. Mycket pengar kommer in till vårt
konto av sig själv, d v s enskilda personer, företag och organisationer har hört talas
om vår verksamhet och sätter in pengar på vårt bankgiro
900-5042 eller swishar till 123 900 5042.
Men mycket av pengarna samlas in av enskilda medlemmar och sätten är många
och ofta kreativa.
Helen Roslund har samlat in pengar för att bygga hus i byn Majhigaun. Hon bakar
kanelbullar som går till vår insamling.
De två senaste åren har Helen bakat kanelbullar på Kebnekaise fjällstation lagom till
Fjällräven Classic gått av stapeln. Bullarna har serverats i ett tält till alla deltagare
och Fjällräven betalat alltihop! Ett helt hus har Fjällräven, Kebnekaise Fjällstation
och Helen Roslund fått ihop till!
2020 åker Helen till Mount Everest basecamp för att baka kanelbullar där!

Välbesökt träff med Tuki Nepal i Göteborg
I början av oktober, anordnade Tuki-medlemmar från Göteborg en välbesökt träff med bildvisning, diskussion och
fika i en kvarterslokal i centrala Göteborg. Över 40 personer kom och mer än 10 var intresserade av att engagera
sig i arbetet med att utveckla Tuki Nepals verksamhet. Man beslutade att träffas på ett fik någon gång före jul för att
planera hur man ska jobba med insamlingar till Tuki Nepal och med att försöka bilda en arbetsgrupp för att utveckla
Tukis skolprojekt.
Är du intresserad av att delta så kontakta Helen på heltifas@gmail.com

Göteborgsgruppen har också ansökt om att få delta på julmarknaden i Haga Göteborg lördagen den 15 december
kl 10 – 16 och söndagen den 16 december kl 11 – 16. Man kommer då att sälja nepalesiskt hantverk och pengarna
går förstås till Tuki Nepals projekt. Vill du hjälpa till? Kontakta Helen på heltifas@gmail.com.
Om du inte har möjlighet att hjälpa till får du väldigt gärna komma och handla schalar eller andra fina saker!
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Nyfödda i sjukstugan
De flesta mammor föder fortfarande sina barn hemma i sitt hus – ofta
med hjälp av sina äldre kvinnliga släktingar. Nepals regering har de
senaste åren satsat hårt på att få kvinnorna att söka sig till sjukhus eller
sjukstugor med utbildade barnmorskor när de ska föda.
Tuki Nepal har gjort likadant och erbjuder därför 4 kontroller i sjukstugan
av vår barnmorska Srijana Tamang, under graviditeten. Gör man dessa
besök på sjukstugan och väljer att föda där, under Srijanas övervakning,
får man 1200 rupies samt två omgångar babykläder och en
amningsjacka.
Under september månad har två små barn fötts i sjukstugan. Båda
förlossningarna har gått bra men tyvärr dog den ena babyn efter 4 dagar,
förmodligen p g a en infektion.
Srijana med en omgång babykläder
som sytts av en lokal kvinnosystuga.

Detta är ett problem – mamma och barn går hem efter några timmars vila i sjukstugan och vår barnmorska gör
sedan hembesök dag 1, 4 och efter en vecka. Första dagen Srijana var på plats i hemmet hos den lille pojken och
mamman såg allt bra ut men dag 4 då hon kom var pojken ordentligt medtagen och ville inte äta. Srijana skickade
omedelbart mor och barn till läkare på närmaste sjukhus ett antal timmar bort. Men barnets liv kunde inte räddas –
förmodligen hade han fått en elakartad lunginflammation. Den miljö nyfödda barn lever i ute i byarna är inte bra –
husen är rökiga, fuktiga och mörka och inställningen hos kvinnorna är att ett barn ska hållas inne med mycket
kläder på sig. Ofta så mycket att de blir svettiga och slöa.
Srijana har bett om att få mer utbildning i att ta hand om och se problem med de nyfödda barnen. Hennes
utbildning ligger helt på modern och förlossning och hon har inte heller någon sjuksköterskeutbildning i botten som
våra barnmorskor i Sverige har. Nu när ett barn förlorades skulle hon vilja få mer kunskap i att se tidiga tecken på
att något är fel även hos de nyfödda.
I slutet av november kommer Tuki Nepal att genomföra en Healthcamp med inriktning på kvinnors hälsa och vår
plan är att även ge lite information och utbildning till byns kvinnor om att sköta om de små nyfödda. Och vi letar
efter en lämplig fortbildning för vår barnmorska Srijana.
Första steget att få de blivande mammorna att komma till sjukstugan
för kontroller och för att föda, är på väg – men det återstår ännu
mycket föra att minska den höga barnadödligheten hos små barn i
Nepal.

Bli gärna sjukfadder åt Tuki Nepal så att vi kan jobba vidare med
att minska farorna vid förlossning och spädbarnsvård!
-

125:-/ månad eller 1500:- för hela år 2019
BG: 900-5042 eller Swish: 123 900 5042

Skriv sjukfadder och din mailadress på inbetalningen!
Liten nyfödd flicka i Jyamrung
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