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KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE OCH ORDINARIE ÅRSMÖTE FÖR TUKI NEPAL
Lördag 29 mars på Hotel Elite Stadshotell Växjö, sal Beskowska
kl 15.00 - Extra årsmöte, för att ändra stadgar och välja ny revisor
kl 15.10 ordinarie årsmöte, enligt föregående kallelse.
Därefter bildvisning, film, information om Tukis projekt samt fika och lotteri
Underlag hittar du på www.tukinepal.org f o m 20 mars
Glöm inte att anmäla till metta.kamp@gmail.com eller via sms 070 339 1725
VÄLKOMNA!

Ny framtidstro i Majhigaun, Chandane och Thakle
I februari besökte jag (Andreas) några av våra projekt. Det är rörande att se hur vi sedan jordbävningen med små
medel lyckats vända utvecklingen i flera fattiga byar. Vi hjälper familjer bygga av egen kraft, hjälp till självhjälp på
riktigt!
Sedan 2015 har vi hjälpt 55 fattiga familjer i Majhigaun bygga nya hus. Med tak över huvudet och nya inkomster
har byn nu en stark framtidstro. Kort video; https://www.youtube.com/watch?v=31ROiFF0AxI&feature=youtu.be
Vi har även kommit igång med full fart i grannbyarna Chandane och Bansbaari. I Chandane har alla Earth Bricks
som behövs för husen tillverkats. Det första huset står redan klart och fem hus till är nu under uppbyggnad! Ett ungt
par har tagit ledningen i att organisera de andra familjerna och projektet flyter på bra. Vi jobbar för att alla 15
familjer ska ha tak över huvudet innan nästa monsun. I Bansbari har Earth Brick produktionen kommit igång och
snart börjar vi bygget av första huset även där.
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INSAMLING för att ta SARASWATI PAUDEL ur skuldfällan
Tonårsflickan Saraswati bor med sina två yngre bröder. När hon var 13 år gick båda föräldrarna bort i cancer. Snart
därefter förstörde jordbävningen deras hus.
Idag är Saraswati 17 år gammal och tar hand om sina två yngre bröder som om hon var deras mor. Tuki och Build
up Nepal har hjälpt Saraswati bygga ett nytt hus, vilket gett dem hopp för framtiden. När jag träffade Saraswati i
februari bjöd hon oss på traditionell nepalesisk Dhal Bhat. Därefter gav vi henne skjuts till den närmsta byn,
Bahunepati, där hon går på träning i ”Mushroom farming”. Vanligtvis går hon 2-timmar ned till träningen och
därefter 3 timmar uppför berget igen, 6 dagar i veckan, samtidigt som hon sköter deras lilla jordbruk. Det är långa
och tuffa dagar för en 17-åring. Saraswati arbetar hårt och gör allt hon kan för att ta hand om sina bröder. Men
samtidigt är hon fast i en skuldfälla till den lokala banken där hon tagit ett lån för akuta utgifter efter jordbävningen.
Saraswati sålde nyligen sin vatten-buffel och har efter denna återbetalning 10 000 kr kvar i lån (med 13% ränta).
Efter att hon sålt sin vatten-buffel så har hon inga inkomster utöver jordbruket som idag bara ger mat på bordet för
de tre barnen.
Jag känner mycket starkt för Saraswati och hennes svåra situation. Utan hjälp kommer Saraswatis skuld fortsätta
växa och trycka henne djupare in i fattigdom.
Jag kämpar nu tillsammans med andra eldsjälar i Tuki Nepal för att samla in de 25 000 kr som behövs för att hjälpa
Saraswati betala av sin skuld, köpa en ny vattenbuffel och förbättra sitt jordbruk. Detta kommer hjälpa henne ur
skuldfällan och få en bättre start i livet.
>> Länk till insamling: www.tukinepal.org/fundraiser/hjalp-saraswati-ur-sin-skuldfalla/
Vänliga hälsningar från Nepal,
//Andreas Kölling, Build up Nepal

Insamlingen har gått över förväntan och nu är Saraswatis lån återbetalt –
hon är skuldfri. En ny vattenbuffel står näst på tur och övriga insamlade
pengar kommer att gå till att utveckla hennes lilla jordbruk.
TACK alla ni som gjort Saraswatis och hennes bröders framtid mycket
ljusare. Vi kommer att fortsätta berätta om familjens liv i kommande
nyhetsbrev.
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