Nyhetsbrev från Tuki Nepal Society
Oktober 2022

Namaste
INBJUDAN TILL MEDLEMSMÖTE – ÖPPET MÖTE OM NEPAL
NÄR?

SÖNDAG 20 NOVEMBER KL 15 – 18

VAR?

VÄRENDSSALEN, IOGT/NTO HUSET, VATTENTORGET VÄXJÖ

Det går även att vara med digitalt via Teams om det är långt till Växjö – anmälan krävs – anmäl till
info@tukinepal.org så får du länk till mötet.
PROGRAM:
Precis hemkomna från Nepal kommer några av Tuki Nepals medlemmar och sponsorer att berätta och visa bilder
och videos från resan i oktober, då man besökt och utvärderat många av Tuki Nepals projekt. Då Covid-epidemin
förhindrat resande under två år är det första gången sedan hösten 2019 som någon från Tuki Nepal varit på plats
och kollat föreningens projekt. Det ska därför bli extra spännande att höra hur det fungerat under de svåra
omständigheter som Covid-19 inneburit.

Mötet är öppet för allmänheten och du som är medlem/
fadder får gärna ta med dig vänner som är intresserade
av att veta mer om Tuki Nepal och våra projekt.

Anmäl till info@tukinepal eller via SMS 0703 39 17 25
(Metta)
Fika kommer att serveras till självkostnadspris och det
blir lotteri med nepalesiska vinster.
VÄLKOMNA!

www.facebook.com/tukinepal
Tel: 0708-48 69 95

info@tukinepal.org

http://www.tukinepal.org/
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Två flickor har börjat PLUS 2
2021 påbörjade 5 flickor Plus 2 med hjälp av
sponsring från Tuki Nepal och våra donatorer.
Dessa 5 fortsätter till klass 12 nu i höst och
ytterligare 2 flickor har precis börjat klass 11.
Plus 2 är som namnet säger två årskurser –
klass 11 och 12 och man kan säga att det är
Nepals gymnasium. I Nepal går man 10 år i
grundskolan och 2 år på gymnasiet.
Det är Rikisha Shrestha och Laxmi Adhikari
som börjat klass 11 precis. Här nedan kan vi
läsa de brev de skrivit till Tuki Nepal inför
urvalet av sökande flickor.
Laxmi vill egentligen bli sjuksköterska men det
är en betydligt dyrare utbildning än PLUS 2.
Därför söker vi nu en eller flera sponsorer till
Laxmi så att hon kan gå över till
sjuksköterske-utbildningen efter klass 11.
Denna utbildning kostar ungefär 20 000 kronor
per år i 3 år och vi ser gärna att flera
sponsorer delar på kostnaden – men det är 3
års sponsring som gäller.
Intresserad?
Maila info@tukinepal.org

www.facebook.com/tukinepal
Tel: 0708-48 69 95
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