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Tuki Nepal behöver fler faddrar och sponsorer!
Hjälp oss att hitta dem!
Utbildning och sjukvård har varit Tuki Nepals bas ända från starten 2004. Men under det senaste ett och ett halvt år
har dessa, våra basverksamheter kommit lite i bakgrunden på grund av jordbävningen och allt vad denna förde
med sig. Tuki Nepal har fokuserat på att hjälpa till med det akuta arbetet efter jordbävningen, att se till att folk har
mat och tak över huvudet och nu att hjälpa till med återuppbyggnaden. Vi kommer förstås att fortsätta med
återuppbyggnadsarbetet en lång tid framöver men måste också utveckla vår basverksamhet – utbildning och
sjukvård!
Tuki Nepal behöver fler faddrar till såväl skolverksamheten som till sjukstugan och vår sjukfond. Därför vill vi be er
som redan är faddrar och sponsorer att hjälpa oss med att hitta fler personer och företag som kan bidra till vårt
arbete i Nepal. Kanske har ni en vän eller en släkting som skulle kunna bli fadder till skolan eller sjukstugan eller så
känner ni någon vars företag skulle kunna hjälpa oss med driften av sjukstugan. Snälla – gå igenom er vänkrets
och hjälp oss hitta fler som vill hjälpa till!
Detta nyhetsbrev är kort och har fokus på vår basverksamhet - mer info hittar ni på vår webbsida
www.tukinepal.org. Med nyhetsbrevet bifogas ett kort infoblad om verksamheten och hur man blir fadder/ sponsor.
Använd gärna detta blad när du söker nya givare till Tuki Nepal!

Att hjälpa ett barn att få gå i skolan
Tuki Nepal har långsiktigt stöttat utbildning i flera byar i Dhading distriktet. Vi jobbar för att ALLA barn i området ska
gå i skolan. Idag sponsrar vi 250 barn i 19 olika skolor och flera av dem är lite äldre då många familjer inte har råd
att låta sina barn fortsätta skolan fram till klass 8. Men det finns även små barn som aldrig kommit till skolan utan
Tuki Nepals hjälp. Ett nytt läsår har precis börjat i Nepal och Tuki Nepal har utökat antalet barn med 12 stycken
sedan förra läsåret. Men vi har tyvärr fått säga nej till 20-talet barn som nu står i kö att få börja och avsluta sin
utbildning. Vi behöver fler faddrar för att ge även dessa barn möjlighet att få gå i skolan.
Skolan drivs ännu i provisoriska lokaler som inte är särskilt lämpade för undervisning – men förhoppningsvis
kommer skolbygget i gång under hösten så att eleverna i Jyamrung får gå i en alldeles ny och jordbävningssäker
skola snart.
Ett kännetecken för Tuki Nepals skolverksamhet är att vi inte arbetar med personliga faddrar – som medlem i Tuki
bidrar man med stöd till fattiga barns skolgång och extra lärare , men givare kopplas inte ihop med enskilda barn.
Alla faddrar vårt Nyhetsbrev 5 – 6 gånger per år om man lämnar mail- eller postadress.
Fadderskap för skolbarn: 100:-/ månaden eller 1200:-/ år. BG: 900-5042 Föreningen Tuki Nepal.
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Nu finns det sjukvård i byn Jyamrung och dess omgivning

Sedan 2011 driver Tuki Nepal en sjukstuga i byn Jyamrung. Det innebär att omkring 5000 personer i och runt
omkring byn har tillgång till enklare sjukvård. I sjukstugan tar man förutom förebyggande hälsovård, hand om
infektioner, enklare skador och akuta sjukdomstillstånd, men skickar svårare fall vidare till Kathmandu och läkare.
Utrustningen är enkel – ingen röntgen eller labbutrustning finns och medicinförrådet är begränsat.

Sjukstugan kan jämföras med en svensk vårdcentral men utan alla hjälpmedel som finns i Sverige. Det finns inte
ens en läkare på plats i sjukstugan utan det är en s k Healthassistant (vårdutbildad med rätt att skriva ut medicin)
och en undersköterska som driver verksamheten i dagsläget. Men ganska snart får sjukstugan en utökning av
personalstyrkan med ytterligare en undersköterska och en barnmorska som dessutom har utbildning inom
tandhygien.

Sjukstugan startades med hjälp av Rotary
Tegnér och Johan Markensten i Växjö och
driften av den, ungefär 10 000 kronor i
månaden, bekostas av en mix av företag,
organisationer och privatpersoner. Men efter
hand som sjukstugan utvecklas och mer
personal anställs blir det förstås också
dyrare att driva den. Tuki Nepal behöver
därför fler företags- och organisations
sponsorer som kan täcka upp de ökade
kostnaderna.
Sedan starten har Rotary Tegnér, Ultrangyn
AB, Tandläkare Leon Andersson, Pathfinder
Travels, AB Bröderna Jonssons Träindustri,
Ryggakuten Johan Därth, Sustainble Studio
och Champagne Hatt et Söner bidragit till att
sjukstugan kunnat hållas igång med en
summa varje månad (summan bestämmer
företaget själv). Dessutom har ett antal
privatpersoner bidragit regelbundet.

Hjälp oss att hitta fler företag eller organisationer som kan hjälpa oss att utveckla sjukstugan i Jyamrung så att fler
människor får tillgång till ännu bättre sjukvård! Tuki Nepal skickar faktura fyra gånger per år och åtagandet skall
helst vara långsiktigt. Regelbundna sponsorer läggs upp med länk till webbsida på www.tukinepal.org.

Fortfarande drivs sjukstugan i provisoriska lokaler av plåt men under hösten räknar vi med att kunna flytta över
verksamheten till den nybyggda sjukstugan som är specialdesignad för verksamheten.
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Sjukfonden ger allvarligt sjuka hjälp!

Tuki Nepal har också en sjukfond som hjälper bybor som behöver regelbunden och långvarig medicinering och för
allvarliga akuta skador/ sjukdomstillstånd som kräver ambulans till sjukhus. I Nepal är det dyrt att gå till läkare och
man måste betala i förskott. För fattiga människor finns inget skyddsnät i form av allmän sjukförsäkring eller
högkostnadskort. Dessutom är det långt till sjukhus och läkare och transport, om man inte åker lokalbuss, är
mycket dyr. Detta innebär att många allvarligt sjuka och skadade aldrig kommer till läkare.

Tuki Nepals sjukfond bekostar i dagsläget ett antal bybors regelbundna medicinering. T ex lilla mongolida Sahara
Kumal, 5 år, liksom Sugam Nepal 9 år, som får regelbundna blodtransfusioner och Rosam Dhakal som är
utvecklingsstörd och har epilepsi. Förutom dessa barn får bybor med tuberkulos, hjärtproblem och andra kroniska
problem hjälp med dyr medicin. Bybor som drabbas av akut sjukdom eller skada kan också få hjälp från
sjukfonden. Under året som gått har t ex en brännskadad kvinna fått behandling, liksom en man med brutet ben
och en liten pojke med allvarlig tyfoidfeber.

Däremot använder vi inte sjukfonden till att behandla allvarliga
sjukdomar som kräver lång och osäker behandling, t ex cancer. Det
finns helt enkelt inte pengar till detta och Tuki Nepal har som policy att i
första hand hjälpa till vid akut skada eller sjukdom där hjälpen innebär
att patienten kan fortsätta att leva ett fungerande liv utan smärtor.

Sjukfonden bekostar också det tandprojekt Tuki Nepal bedriver
tillsammans med nepalesiska tandläkare i byarna Jyamrung och
Saukora. Detta projekt riktar sig till skolbarnen och har som mål att
skapa en långvarig förbättring av tandstatusen för barn och ungdomar
och innebär att skolbarnen deltar i ett tandborstningsprogram och blir
undersökta av tandläkare 2 gånger om året.

Ett riktat program riktat mot kvinnosjukdomar planeras och kommer att
bekostas av sjukfonden.

Fadderskap för sjukfonden: 100:-/ månaden eller 1200:-/ år. BG: 900-5042 Föreningen Tuki Nepal.
Glöm inte din mail-eller post adress så att du får återkoppling i form av våra nyhetsbrev.
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Musikgala för Nepal

Lördag 17 september kl. 14 – 18
Residensets innergård i Växjö
Entré: 100:- Hela behållningen går till att bygga hus i byn Majigaun i Nepal

Det är Växjö Musikförening som tillsammans med Tuki Nepal arrangerar musikgalan. Det blir blandad musik från
Musikföreningens band och musiker.
Fika och enklare tilltugg finns att köpa liksom fairtrade producerat hantverk från Nepal
Info och bilder om hur pengarna ska användas.
Insamlingsbössor och swishkonto
VÄLKOMNA!
Sprid detta till vänner och bekanta! Mer info om vilka som kommer att spela läggs ut på Facebook Tuki Nepal
Society lite närmare galan.

Lokalgrupper för Tuki Nepal!?
Mycket av Tuki Nepals verksamhet utgår från Växjötrakten – helt enkelt därför att det var i Växjö det började. Men
nu har vi fått förfrågan om att starta lokalgrupper i både Göteborg, Malmö och Stockholm. Och kanske på ännu fler
ställen? Lokalgrupper som kan arrangera event för att samla ihop pengar till vår verksamhet. Tuki Nepals styrelse
hjälper gärna till med att komma igång med vår utställning, bildspel, insamlingsbössa eller med att komma och
berätta om Tuki Nepal. Och så har vi förstås en del erfarenhet som vi gärna delar med oss av.
I Växjö med omnejd har vi utgått från enskilda medlemmar/ faddrars initiativ och intresse. Det är så Musikgalan den
17 september kommit till och det var så Tolgfolks insamling i år gick till Tuki Nepal.
Är du intresserad? Hör av dig till Ewa Söderberg, info@tukinepal.org eller på telefon 0708-486995

Tuki Nepal har också arbetsgrupper man kan delta i. Främst är det Hälso- och sjukvårdsgruppen och Bygg upp
Nepal gruppen som jobbar på. Men ett embryo till Utbildningsgrupp och Mikrofinansieringsgrupp finns. Det behövs
bara någon som vill hålla i dem. Intresserad? Maila info@tukinepal.org!
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