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NAMASTE ALLA FADDRAR, SPONSORER OCH MEDLEMMAR!
Det händer mycket i Nepal just nu – både med Tuki Nepals projekt och i den allmänna utvecklingen i landet. En ny
regering med majoritet innebär att de närmaste 5 åren ger möjlighet till sittande regering att fullfölja sin politik utan
att den avbryts av en ny premiärministers inträde i parlamentet var 9:e månad. Dessutom har makten över
vardagliga saker flyttats ut på lokal nivå – något som gör det lättare att arbeta med myndigheterna för oss som
NGO (non-government organization). Det blir lättare att få tillstånd, bygglov – ja kontakt med myndigheterna.
Positiv utveckling tycker våra vänner i Nepal.
Lite kort om våra projekt kan du läsa i detta nyhetsbrev (som är lite kortare än vanligt).
Slutligen är ni alla välkomna till Tuki Nepals årsmöte:
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE FÖR TUKI NEPAL
Söndag 25 mars, kl 15 – 18
Viktoriasalen, IOGT/NTO Vattentorget i Växjö
Förutom det formella årsmötet kommer det att bli bildvisning och rapporter från Nepal av vår ordförande Malin
Lauber och Karin Brunnström som åker till Nepal i februari.
Dessutom redovisas Tuki Nepals strategi inför framtiden.
Alla dokument till årsmötet kommer att finnas på:
http://www.tukinepal.org/om-tuki-nepal/arsmoten/ senast den 10 mars
Anmäl om du kommer till Christina Sörqvist på sms eller mail: 070- 419 06 77 eller chris2011@hotmail.se Vi
behöver veta hur många som kommer för att kunna beställa fika.
ALLA ÄR MYCKET VÄLKOMNA!

SJUKSTUGAN INFLYTTAD OCH VERKSAMHETEN I FULL GÅNG

I början av januari lämnade man äntligen den gamla provisoriska sjukstugan av plåt och flyttade in i
alldeles nya lokaler som byggt med jordbävningssäker tekning (compressed earthbricks). Här i Sverige
kom ett kort sms från sjukstugans Healthassistant Bigyan Budha Siris om att de började bära uppallting
från gamla sjukstugan nere vid floden till den nya 20 minuters väg uppför berget, kl 8 på morgonen.
Sms:et kom kl. 01.30 nepalesisk tid. Då var allt uppflyttat men sjukstugan såg mest ut som ett stort kaos.
”Vi är så trötta att vi lägger oss ner i sjukstugans sängar och sover” messade Bigyan.
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Dagarna efter kom det bild på bild om hur arbetet att göra sjukstugan i ordning gick. Redan från den
dagen tog man emot patienter, som nu var ganska nyfikna på hur det såg ut. Efter hand kom sängar och
droppställningar på plats, den begagnade tandläkarstolen Tuki Nepal finansierat (främst genom en av
våra faddrars födelsedagsgåvor) monterades upp liksom förlossningsstolen. Medicinerna plockades in i
apoteket och medicinförrådet och det började se riktigt fint ut.
Redan efter några dagar lade den första patienten in, en liten pojke med feber och kräkningar.
Personalen har utökats med en Healthasssitant till, Ganesh Rawat, barnmorskan och tandhygienisten
Srijana Tamang och sjuksköterskan Rupa Basnet. De båda kvinnorna har Tuki Nepal sponsrat med
tandhygienist- och sjuksköterskeutbildning och de betalar nu tillbaks genom att arbeta vid sjukstugan.

FORTSÄTTNINGEN PÅ HEALTHCAMP FÖR SKOLHÄLSOVÅRD
Under januari månad fick 27 barn, några föräldrar, lärare och rektor samt Healthassistant Bigyan Budha
Siris göra en utflykt med buss till Kathmandu för att besöka läkare eller tandläkare. Det var dessa barn
som Tuki Nepals svenska hälsoteam plockade ut för vidare undersökning/ behandling vid Healthcamp
för skolhälsovård i höstas.
Efter bussresan till Kathmandu (många av barnen hade aldrig varit här) inkvarterades alla på ett hotell
och dagen efter påbörjades besök på olika sjukhus efter doktor Sudha Shahis bokningshjälp.
Resultatet blev att av dessa 27 barn, opererades ett barn för ljumsskbråck. Fem barn fick behandling för
öroninflammationer, varav 2 kommer att följas upp med ev transplantation av trumhinna.
Fyra barn fick glasögon och några fick droppar till ögonen. Den blinde pojken kommer att följas upp
vidare.
Fyra barn fick tänder utdragna och fyra barn fick sina tänder lagade.
Ett barn fick medicin och kommer att följas upp p g a för liten vikt och längd.
Övriga barn undersöktes och fick i några fall medicin.
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Dessutom undersöktes en förälder som följde med sitt barn till Kathmandu.
Han visade sig har stora hälsoproblem och diskussion om huruvida Tuki
Nepal kan hjälpa till för att ge denna man mer vård, kommer att diskuteras i
Tuki Nepals styrelse.
Vår blivande personal, de studenter vi sponsrar med utbildning, hjälpte till
under dessa dagar. De hade varit med på healthcampen och ville nu också
vara med att slutföra den. Så nu återstår det att se till att dessa
hälsoundersökningar genomförs i klass 1, 4 och 8 varje år med sjukstugans
personal som ansvariga.
SKOLPROJEKT – EXTRA UNDERVISNING
Extraundervisning för barn som inte hänger med i skolarbetet är nu i full gång i de båda skolorna
Jhamabhawana School och Bharmale School. Lärarna på respektive skola har valt ut 15 respektive 20
barn som skall få en timmes extra undervisning varje dag efter skolan. Totalt 6 lärare jobbar extra med
att undervisa dessa barn i nepali, engelska, matematik och science. Mellan den ordinarie skolan och
extraundervisningen får barnen ett mål mat för att orka fortsätta studera.
I slutet av mars när det är tentamen på hela årets undervisning, får vi se om extra undervisningen börjat
ge resultat. Planen är att fortsätta ytterligare ett och ett halvt år innan slutredovisning sker och därefter
får vi tillsammans med skolpersonalen och Tukee Nepal Samaj bestämma om och hur vi ska gå vidare.
Tyvärr har vi ännu inga bilder från projektet – men de kommer till nästa nyhetsbrev.

SKOLPROJEKT – SKOLUTVECKLING
I december månad åkte all personal från de båda skolorna Jhanabhwana och Bharmale iväg på en två
dagars tur med buss till tre skolor i Dhading distriktet för att lära sig av dem. De hade noga valt ut
skolorna som anses som mycket framgångsrika och bra skolor och har nu etablerat en personlig kontakt
med personalen på dessa. I förväg hade man satt upp målet att utveckla sina skolor såväl pedagogisk,
fysisk, administrativ och ekonomiskt och planen var att börja med att besöka och diskutera med
personalen från dessa framgångsrika skolor för att lära sig och få idéer för kunna utveckla sina egna
skolor.
I rapporten från studiedagarna sägs
att man lärde sig mycket om hur
skolan skall organiseras för att
fungera bra, hur miljön såväl ute som
inne kan göras mycket bättre, hur
man bygger upp ett bra bibliotek,
datasal och inrättar laborations
möjligheter.
Man hade också diskuterat
resultatanalys av barnens skolresultat
och nya metoder att använda i
undervisningen.
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Under våren kommer skolorna att gå vidare med att prioritera och överföra sådant man lärt sig på
studieresan i Dhading. Projektet blir intressant att följa liksom skolornas utveckling.
HEALTHCAMP 2018
Tuki Nepal planerar att genomföra ett nytt Healhtcamp under hösten 2018. Denna gång med inriktning
på kvinnosjukdomar och kvinnors livsvillkor.
I dagsläget har vi 2 kvinnliga läkare (en med gynekologkompetens och en allmänläkare) samt en
fysioterapeut som är intresserade av att följa med. Men vi skulle behöva några fler. Vi söker därför
ytterligare en intresserad kvinnlig läkare med gynekologkompetens samt 1- 2 barnmorskor och en
sjuksköterska.
Healthcampen är planerad till november månad och kommer
att bli max tre veckor lång. En av veckorna innebär volontärt
arbete i byn Jyamrung med omgivning, en vecka ägnas åt
trekking i bergen eller annan aktivitet som deltagarna väljer.
Övrig tid beräknas ägnas åt Kathmandu, transporter och möten
med Tuki Nepals samarbetspartners. Alltså hälften arbete och
hälften nöje.
Deltagarna bekostar själv resa till och från Nepal samt
uppehälle och resor inom Nepal. Inget arvode eller lön utgår –
det handlar alltså verkligen om volontärarbete! Dessutom
förväntas deltagarna att delta i två till tre förberedande möten
för planering och lära känna varandra samt ett möte för efterarbete och redovisning.
I utbyte får deltagarna en oförglömlig resa med nära kontakter
med bybor och nepalesisk kultur och natur. Svensk
projektledare från Tuki Nepals styrelse medföljer och håller i
resan.

Chameli Khadka är ett av Tuki Nepals allra
första fadderbarn. Nu är hon tvåbarnsmor och
är en av de kvinnor som Healthcamp 2018
kommer att fokusera på.

Är du intresserad av att följa med? Hör av dig till Ewa
Söderberg som är projektledare. Tel 0708 486995 eller mail
info@tukinepal.org

Glöm inte att betala in din fadderavgift/ medlemsavgift för 2018!
Fadder för skolbarn och sjukstuga: 100:-/ månad eller som engångssumma 1200:-/ år
Medlemsavgift

200:- för enskild medlem, 300:- för familj

BG 900-5042
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