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Namaste!
Nepal har drabbats hårt av Covid-19, kanske inte främst av själva viruset utan av de åtgärder man infört för att
hejda smittspridningen i landet. Först en 3 månaders total nedstängning och så återigen lock-down i slutet av
augusti, vilket har lett till att ekonomi stannat av. Turistnäringen, som står för en tredjedel av Nepals inkomster, har
helt stannat upp och gjort mängder med nepaleser arbetslösa och utan inkomst.
Även en stor del av de utlandsarbetande nepaleserna har förlorat sina jobb och kan inte skicka hem några pengar
till familjen – något som före februari 2020 var en stor inkomstkälla för många familjer i Nepal och en källa till
ekonomisk utveckling i landet. Många nepalesiska familjer, framför allt i städerna, har svårt att klara försörjningen
för dagen och Nepal har inga sociala skyddsnät som t ex Sverige har. Experter säger att landet ut många
synvinklar, på 6 månader, kastas tillbaks 20 år i utvecklingen och att fattigdomen i landet har ökat och kommer att
få stora konsekvenser framöver.
Smittspridningen av Covid-19 har under sensommaren tagit fart men det verkar inte som om nepaleserna drabbats
lika hårt av viruset som t ex USA och Europa – eller som grannlandet Indien. Fortfarande är dödstalen orsakade av
viruset låga, medan däremot spädbarnsdödligheten ökat med 30% under den första nedstängningen av landet.
Även mässlingsutbrott till följd av inställda vaccinationer har drabbat västra Nepal.
Tuki Nepal kommer framöver att lägga stor kraft vid att upprätthålla verksamheten vid den sjukstuga föreningen
driver i byn Jyamrung samt att börja arbeta mer med hjälp till långsiktig självförsörjning ute på landsbygden, sk
livelihood. Läs mer om sjukstugan och arbetet med att bygga hus ute i byarna längre fram i detta nyhetsbrev.
Och så blir det äntligen årsmöte – men ett digitalt sådant p g a Covid-19 förstås

Välkommen till årsmöte 2020 för Tuki Nepal Society
På grund av rådande situation kommer mötet att hållas digitalt – via programmet Microsoft Teams. För mer
information om hur du ansluter till mötet, samt hur det fungerar när du väl är där, se sista sidan av nyhetsbrevet.

Mötestid: söndag 25:e oktober kl. 15.00
Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer vi att intervju Björn Söderberg om läget i Nepal och
återuppbyggnaden, Ram Sapkota om läget i byn Jyamrung samt Andreas Kölling som nu efter 5 år i Nepal är i
Sverige men fortfarande arbetar för Build up Nepal.
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Sjukstugan i Jyamrung enda sjukvården i området
Under den 3 månader långa nedstängningen av Nepal,
från 23 mars till 21 juni, liksom nu under den andra
nedstängningen, är Tuki Nepals sjukstuga i Jyamrung
det enda ställe man kan gå till om man blir sjuk eller
skadar sig. De statliga sjukstugorna i området har stängt
då Nepals regering anser att dessa inte kan hålla öppet
under pandemin.
Detta har lett till att sjukstugan har haft ovanligt många
besökare under vår och sommar. Patienter har kommit
såväl från närområdet som långt ifrån. Sjukstugan tar
emot alla patienter utom de med Covid-19 symptom.
Dessa hänvisas till sjukhuset i Dhading vid allvarligare
sjukdom eller ombeds isolera sig i hemmet vid lindriga symptom.
Personalen i sjukstugan har också varit ute i byarna och informerat om Covid-19, delat ut tvål, handsprit och
munskydd och uppmanat till social distansering och att undvika att träffa nya människor.
Prashant Dhaunya, som är healthassistant i sjukstugan och leder arbetet där, berättar att man Covid-säkrat
sjukstugan i 4 steg:
1. Information vid grinden till sjukstugan om vad som gäller om man har Covid-19 symptom;
2. Strax ovanför trappan upp till sjukstugan har man satt en hink med vatten samt tvål att tvätta händerna med
innan man går vidare;
3. När du går in i väntrummet finns en flaska med handsprit som patienterna uppmanas att använda;
4. Personalen själv tvättar numera händerna mellan olika patienter (något vi vid våra healht-camps försökt få
dem att göra) och använder både handskar och munskydd vid under-sökningar och behandling av patienter.
Kanske kan även något så illa som ett elakt virus leda till förbättringar
av hygienen på lång sikt.
Personalen har också fått 2 (två) omgångar helkropps skyddsutrustning vardera. Men naturligtvis räcker dessa inte långt om smittan
på allvar drar in över dalen.
Prashant berättar att patienterna varit många – ungefär en tredjedel
fler än normalt, men att dom haft samma slags besvär som de brukar
behandla i sjukstugan. Det handlar i nämnd ordning om:
1. Besvär i muskler och leder
2. Hudsjukdomar eller hudbesvär
3. Magproblem av olika slag
4. Tyfoidfeber
5. Högt blodtryck och hjärtproblem
6. Infektioner av olika slag
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Det har inte varit många olycksfall – bara lite skär-, hugg- och sticksår, säger Prashant och skickar två bilder på ett
ordentligt skärsår i en hand. Före och efter behandling.
Prashant berättar också att han deltagit i en digital
utbildning där han och andra Healthassistants kunnat
skicka bilder och beskrivningar på patienter som varit
svåra att diagnostisera eller då man varit osäker på
hur man ska behandla. Tre nepalesiska läkare med
olika inriktning har tagit emot bilder och beskrivningar
och gett hand-ledning i fallen. ”Jag har använt 124
patienter från sjukstugan under den här utbildningen”
säger han stolt. ”Det är 124 patienter som fått bättre
behandling än vanligt och jag själv och personalen på
sjukstugan har lärt oss massor”, säger han.
Prashant är också stolt över att ha fått delta, då
utbildningen varit avsedd för statligt anställd personal
vid sjukstugorna i Nepal.
Mycket bra, tycker Tuki Nepal, kompetensutveckling
även under Covid-19 perioden!

TUKI NEPALS INSAMLING FÖR ATT UTVECKLA OCH STÄRKA SJUKSTUGAN
Startades under sommaren för att kunna ge personalen såväl kunskap som verktyg för att kunna hantera ett större
utbrott av Covid-19 i området. Det behövs framför allt mer utrustning – skyddskläder, handskar, handsprit,
munskydd och tvål. Men tanken är också att ge personalen större möjligheter att gå ut i byarna och informera om
hur man bäst skyddar sig mot Covid-19 och hur man agerar om man blir smittad och sjuk.
Prashant berättar att byborna är väldigt rädda för att bli smittade, även om det verkar som om nepaleserna inte
drabbas så hårt av sjukdomen. Det finns många fall i området nu, men inga dödsfall och enligt Prashant, har man
inte blivit särskilt sjuk. Detta bådar gott och vi hoppas denna trend fortsätter.
Du hittar Tuki Nepals insamling till sjukstugan på:
https://www.tukinepal.org/fundraiser/hjalp-till-attstarka-sjukstugan-i-jyamrung/
Vi fortsätter insamlingen under hösten och hoppas
får ihop 50 000 kronor fram till nyår.
SWISH: 123 900 5042
BG: 900-5042
Skriv sjukstugan på inbetalningen.

(Bilderna till denna artikel är tagna av sjukstugans
personal och visar bl a den skyddsutrustning man
nu använder.)
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Familjen Laxman B K i sitt gamla skjul oh framför sitt nästan färdiga nya hus.

Återuppbyggnaden i byarna Chandane och Satbote
Trots en 3-månaders hård lock-down har återuppbyggnaden ute i byarna kunnat fortsätta, om än i ett lägre tempo. I
byn Chandane hade man redan kommit igång med själva byggandet då det blev lock-down, och Build up Nepals
arbetsledare fanns på plats under den första halvan av nedstängningen och kunde leda arbetet och se till att allting
blev rätt. Byborna har därefter fortsatt bygga själva efter den utbildning de fått.
Planeringen för Chandane var att finansiera 12 familjers hus, men efter hand har fler familjer tillkommit och idag
handlar det om 18 familjer och 18 hus. Att det skulle bli fler familjer hade såväl Build up Nepal som Tuki Nepal
räknat med, då det vid vårt besök i höstas visade sig att många familjer, efter 5 år i tillfälliga skjul, hade flyttat till
släktingar. Men när man nu insåg att byn skulle få hjälp att bygga nya jordbävningsresistenta hus har man valt att
flytta hem till byn igen.
De första 12 familjerna är nu i stort sett färdiga med sina hus och har flyttat in. Mindre arbeten som målning återstår
för en del.

Familjen Tanka Bhahadur Kami hösten 2019 framför det skjul de bott i sedan 2015 och delar av samma familj framför det nya
nästan inflyttningsklara huset i augusti 2020.

Ytterligare 6 lågkastiga familjer har nu kommit igång med att tillverka earth-bricks för sina hus. Och vi räknar med att
någon eller några familjer till kommer att bli aktuella för att hela byn ska vara uppbyggd. Vi presentera några av dessa
”nya” familjer här:
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Familjen Sunar och Gonar Gopal:
Familjen har två barn men äger ingen mark att bygga sitt
hus på. Men byn har upplåtit mark som är allmän till
familjen att bygga på.
Familjen är inte berättigad till bidrag från staten, men de
håller på att skrapa fram pengar från släkt och vänner och
kommer naturligtvis att bidra med sin arbetskraft. Familjen
planerar att bygga ett 2 rums-hus.

Familjen Tuka Bahadur Sunar:
Familjen består av man, hustru och 16-årig son. Övriga
barn är utflyttade. Alla tre arbetar som lönearbetare
men äger ingen mark att bygga på.
Byn har ställt mark till förfogande för familjen att bygga
på och de kommer att bidra med sitt arbete.

I byn Satbote, har 12 lågkastiga familjer nu tillverkat earth-bricks för sina hus och själva konstruktionsarbetet har
påbörjats. Ytterligare en grupp familjer har påbörjat earth-bricks tillverkningen och därefter finns 3 familjer kvar som
planerar att bygga men ännu inte kommit igång. Efter att i över 5 år bott i skjul är familjerna angelägna om att få
flytta in i ett riktigt hus och man har därför jobbat på trots en kraftig monsun och först en lock-down och nu återigen
nedstängning av landet. Men ute på landsbygden funkar livet lite mer som vanligt än i städerna och att sitta inne i
sina små trånga skjul är inget alternativ.
Familjen Mahadev Damai:
3- generationers familj med 6 personer varav 2 barn. De vuxna är skräddare och arbetare men har små inkomster
och svårt att försörja alla och betala för barnens skolgång. Huset de håller på att bygga kommer att bestå av två
rum och de bygger själva.
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Familjen Rajendra Damai:
Tre vuxna syskon med familjer bor tillsammans i det hus
de nödtorftigt reparerat efter jordbävningen. Tillsammans
är de 8 personer, varav 3 barn. De båda bröderna jobbar
som chaufförer och deras inkomster ska räcka till att
försörja storfamiljen. Deras nya hus kommer att bestå av 2
rum och de bygger själva när de inte jobbar.
På bilden syns delar av familjen på den plats där det nya
huset ska stå och i bakgrunden huset av sten de har lagat
och bor i.

De två byarna Chandane och Satbote kommer förutom byggnation av hus att bli pilotprojekt för ett försörjningsprojekt ”Community Impact Nepal” kopplat till jordbruket. Vi skrev om detta i förra nyhetsbrevet men kort innebär
det att byborna får hjälp med att utveckla sina små jordbruk så att dessa kan bidra till försörjningen samt att hitta en
avsättningsmarknad med färre mellanhänder för det överskott de kan få från sina odlingar.
Tuki Nepal tackar alla er som hjälper oss att bygga upp dessa två byar – tillsammans klarar vi av det!
Vill ni fortsätta att hjälpa oss bygga jordbävningsresistent i dessa byar eller bidra till försörjningsprojektet
Community Impact Nepal, så sätt in ditt bidrag på:
SWISH: 123 900 5042
BG: 900-5042
Hjälp oss gärna att hitta fler sponsorer!
Helens engagemang har gett 2 familjer i Nepal ett hus att bo i.
När Nepal drabbades av den stora jordbävningen 2015 satte Helen
Roslund igång med sitt ”Kanelbulleprojekt för Nepal”. Helen som under
den här tiden bl a jobbat som bagare på Kebnekaises fjällstation har
bakat kanelbullar både där och i Nepal, som hon har besökt.
Under Fjällräven Classic har hon under flera år bidragit med kanelbullar
till de deltagande – något som arrangören Fjällräven bekostat och
Martin & Servera skänkt ingredienser till.
Helen har dessutom vid många tillfällen bakat kanelbullar för Nepal i
sitt ett bageri och sålt. Alla intäkter för kanelbulleförsäljning och
Fjällräven Classic har gått till Tuki Nepals insamling för att återuppbygga hus i byn Majhigaun. Och det har räckt till 2 hela hus!

Tack Helen och dina kunder och sponsorer för detta engagemang!
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Indhus barnhem under pandemin
Lockdown och en kraftig monsun har inneburit en hel del svårigheter för Indhu och de 6 barn hon tar hand om i sitt
familjebarnhem. Ingen har hittills drabbats av själva viruset utan alla har hållit sig friska. Men då skolorna varit
stängda i stort sett från den 23 mars har barnens utbildning blivit lidande.
Barnen har fått stanna hemma i lägenheten då det handlat om en hård lockdown, med utegångsförbud om man
inte har en viktig anledning att befinna sig utanför hemmet. Den ovanligt kraftiga monsunen har lett till översvämning i deras lägenhet som ligger på nedre botten och det har varit tufft att bo trångt i ett tidvis översvämmat
hem utan att få gå ut.
Amrit som skulle avsluta klass 12 i våras och påbörja universitetsstudier nu i höst, har inte kunnat få ut en examen
från klass 12 eftersom alla examensprov ställts in.

Amrit, 17 år

Anita, 16 år

Subash, 15 år

Inte heller de övriga barnen har kunnat göra sin examen, men för dem är det inte lika viktigt då de har fler år kvar i
grundskolan. Just nu håller såväl Amrit som Anita på att plugga hårt eftersom utbildningsdepartementet i Nepal
sagt att examinationerna ska kunna genomföras i höst. Men hur det går med Amrits universitetsstudier vet vi ännu
inte – kanske får han vänta tills våren med att påbörja sin utbildning till dataingenjör.
Indhus son, som bor väldigt nära Indhu och barnen, har påbörjat ett husbygge på sin tomt. Tanken är att hela
barnhemmet skall flytta dit när det är färdigbyggt och lämna lägenheten som är i alltför dåligt skick. På detta sätt blir
barnhemmet än mer ett familjehem där Indhus sons familj också kommer att finnas – om än i ett annat hus.
Förhoppningsvis kommer flytten att ske i höst.
Vid mailkontakt med Indhus sondotter berättar hon att alla ser fram emot flytten och att alla mår bra.

Yagya, 15 år

Ram,13 år
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Välkommen till årsmöte för Tuki Nepal Society
På grund av rådande situation med Covid-19, kommer mötet att hållas digitalt – via programmet Microsoft Teams.

Mötestid: söndag den 25:e oktober kl. 15.00
Klicka här för att ansluta till mötet via dator/mobil: länk till årsmötet
Om du inte har tillgång till en dator eller mobil med internet så kan du ringa in till mötet på 08-50521842 och ange
konferens-ID 635489711#. Då kommer du inte kunna se något mötesmaterial presenteras, men du kan lyssna på
diskussionen.
Handlingarna till årsmötet hittar du på www.tukinepl.org f o m den 10 oktober. Redan nu ligger årsredovisningen
där verksamhetsberättelse och bokslut finns, på webbsidan.
Anmäl om du tänker vara med till: ewa@watabaran.org eller via sms 0708 48 69 95
Instruktion för att ansluta till mötet.
1. Välj hur du vill ansluta. Om du inte har
Teams-applikationen installerad, välj
alternativ 2, ”fortsätt i den här webbläsaren”
2. Godkänn att Teams använder sig av ljud och
bild. Om du inte vill visa din video, klicka på
”stäng av kameran”.
3. När du inte talar i mötet, se till att ha ljudet
avstängt för att inga bakgrundsljud ska störa.
Om du sedan vill säga något, klicka återigen
på samma knapp.

Stäng av kameran

Ljud av

Räck upp handen

4. Om du är rädd att avbryta samtalet kan du
”räcka upp handen”. Mötesordföranden
kommer då att ropa upp ditt namn.
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