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Namaste alla faddrar, sponsorer och medlemmar! 

Så är det ett nytt år igen! Förhoppningsvis blir 2023 ett bra år – även om vi ser många mörka moln omkring oss.  

I Nepal har lågkonjunkturen slagit till med full kraft. Inflationen ligger snart på 10 % och såväl matpriser som 

bränslepriser har ökat drastiskt under de senaste åren. Covid-19 pandemin har förstås påverkat Nepals ekonomi 

kraftigt, då inkomster från turismen helt försvunnit under mer än 2 år och ännu inte är tillbaka i nivå med 2018.  

Ett annat stort avbräck har varit att de nepalesiska gästarbetarna inte kunnat arbeta och skicka hem pengar till 

Nepal under pandemin. Turism och gästarbetarnas hemskickade pengar är tillsammans med bistånd en mycket 

stor del av Nepals inkomster, eftersom man inte har någon export att tala om. Allt detta har medfört att den 

nepalesiska ekonomin stagnerat och regeringen har infört stopp för import av ”onödiga varor” såsom telefoner, 

leksaker, vin mm. Byggbranschen står i stort sett stilla då bankerna inte längre lånar ut pengar. Detta för att de har 

för lite kapital för att kunna möta regeringens krav på eget kapital. 

Nepal har också påverkats av Rysslands krig mot Ukraina – framför allt har matpriserna ökat rejält och 

bränslepriserna är idag 27% högre än för ett år sedan. Arbetslösheten är mycket hög och många nepaleser är 

daglönare, dvs jobbar och får lön dag för dag. 

Sammantaget är den ekonomiska situationen i Nepal riktigt dålig och 2000-talets framsteg på välfärdsskalan 

backar. Bistånd kommer att behövas länge i Nepal. Det arbete och de projekt Tuki Nepal bedriver i Nepal är en 

droppe i havet – men för de människor vi når med hjälp till självhjälp i form av utbildning, hälsovård, arbeten och 

bra bostäder – betyder det livsavgörande steg mot en bättre framtid! Tuki Nepal behövs och de pengar vi samlar in 

går till 98% till de projekt de är ämnade till. 

SWISH: 123 900 5042                  Bankgiro: 900–5042 

 

Välkommen till Tuki Nepal årsmöte 2023 

I år har vi valt att lägga årsmötet på en vardagskväll i stället för en lördag- eller söndag eftermiddag. Men även i år 

kan man närvara antingen fysiskt eller digitalt via Teams. 

Torsdagen den 16 mars, kl 18 – 20 – Värendssalen, IOGT/ NTO-huset, Vattentorget i Växjö 

Förutom årsmötesförhandlingar blir det rapporter från våra projekt i Nepal, film från byn Pratapur där Tuki Nepal 

tillsammans med Build up Nepal bygger bostäder för de allra fattigaste samt precis färdigställt en ny skola. Björn 

Söderberg berättar också om läget i Nepal via länk. 

Anmälan fysisk närvaro: sms 070 339 17 25 (Metta). Digital närvaro: mailadress info@tukinepal.org  

http://www.facebook.com/tukinepal
mailto:info@tukinepal.org
mailto:info@tukinepal.org
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2023 års första nyhetsbrev handlar om barn, skola och utbildning. Utbildning är, tillsammans med sjuk- och 

hälsovård samt bygge av jordbävningsresistenta hus, Tuki Nepals tre prioriterade områden. 

Under Tuki Nepals besök i Nepal höstas, 

besökte vi flera olika skolor där vi sponsrar barn 

i åldrarna 4 – 16 år. Dvs klass F-10. 

Tuki Nepal arbetar ju inte med personliga 

fadderbarn, dvs att en fadder får ett speciellt 

barn som man sponsrar. I stället sponsrar vi de 

barn som behöver hjälp kollektivt genom att 

skolornas personal väljer ut barnen som 

behöver hjälp och ser till att de får gå i skolan.  

Det finns alltså ingen direkt kommunikation 

mellan fadder och fadderbarn och ofta vet inte 

barnen ens om att de får hjälp med att bekosta 

sin skolgång.  

 

 

I höstas intervjuade vi ett antal sponsrade barn på de olika skolorna för att ni som faddrar ska få lite koll på vilka 

barn ni hjälper med skolgång. Vi har ställt ungefär samma frågor till barnen och vi ser hur pass lika deras 

familjesituation är – ofta är en förälder död eller borta av annan anledning och familjerna har svårt att klara 

ekonomin. Men barnen har drömmar och planer för framtiden! Och dessa drömmar och planer hoppas vi kunna 

hjälpa dem att uppfylla – i alla fall till viss del. 

I den nya skolan i Jyamrung sponsrar Tuki Nepal ett tiotal barn. Purnima, Shiva, Salina, Nikhil och Bikash är fem av 

dessa barn. 

Purnima Thapamagar är 7 år gammal och går i klass 2.  

Hon är bäst i klassen, säger hennes lärare. Att vara duktig 

är väldigt viktigt i den nepalesiska skolan och man gör t o m 

en lista på barnen hur de ligger till i klassen – något vi i 

Sverige kan ha svårt att acceptera. Purnimas favoritämne är 

engelska – men hon är alltför blyg för att prata engelska 

med mig. Hon tycker om sina lärare och läser mycket läxor 

hemma, när hon inte hjälper till med djuren och 

matlagningen. 

Bikash Lamichane är 10 år och går i klass 5. Hans 

favoritämne är science, men han har ännu inga planer på 

framtiden mer än att gå i skolan t o m klass 10. Bikash har 4 

syskon och föräldrarna har svårt att få det att gå ihop. Att ha 

5 barn i skolan kostar pengar och Bikash är yngst. 

Salina Timalsina är 13 år och går i klass 7. Även hon har 

flera syskon hemma och hon utför en hel del arbete på 

familjens lilla gård, som att hämta gräs till djuren, laga mat, städa och ta hand om de yngre syskonen.  

Salina tycker bäst om ämnet nepali och hennes framtidsplaner är att få läsa vidare på Plus 2 (gymnasiet) där hon 

vill studera ekonomi och bokföring, för att så småningom kunna få ett bra arbete. 

http://www.facebook.com/tukinepal
mailto:info@tukinepal.org
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Hennes klasskompisar Shiva Adhikari och Nikhil Itani är också 13 år. Båda spelar fotboll så fort de har möjlighet, 

men lägger också en hel del tid på att läsa läxor. I Nepal vet ungdomarna att bra betyg innebär större möjligheter 

till att kunna utbilda sig vidare.  

Shiva vill utbilda sig inom business och hoppas kunna starta eget när han blir vuxen. Nikhil tänker söka in till armén 

när han är gammal nog och bra betyg från skolan innebär att man får en bättre möjlighet att bli befäl. 

Alla 5 barnen är positiva till skolan och vet hur viktigt det är med utbildning för att skaffa sig en framtid som är bättre 

än det liv som föräldrarna fått. 

I skolan i Solentaar, en by några timmars väg från Jyamrung, träffade vi två 

målmedvetna elever. Rajib Shrestha är 9 år och går i klass 4. Han är yngst i 

en syskonskara på 3 och har mycket bestämda framtidsplaner – han ska bli 

läkare! I linje med denna plan är förstås science hans absolut bästa och 

roligaste ämne.  

Karina Shrestha är 12 år gammal 

och älskar matte. Hon ska bli 

advokat, säger hon beslutsamt. Med 

tanke på hennes förmåga att 

uttrycka sig på engelska tror jag att 

hon har förutsättningar för detta 

yrke. Jag intervjuar henne utan tolk 

och vi förstår varandra mycket bra – 

något som är ovanligt då det gäller 

skolbarn, ja även äldre 

skolungdomar på landsbygden.  

Ofta är lärarnas engelska mycket 

begränsad och ofta talar flera av 

eleverna bättre engelska än de gör. 

Förmodligen har Karina och Rajib 

(för även om han bara är 9 år förstår 

han det mesta jag säger och svarar 

på engelska) en engelsklärare som 

kan sin engelska.  

 

Simleskolan är en stor skola med 300 elever i klass förskola till 10. 14 lärare 

jobbar där. Skolan är nybyggd och uppförd på ny plats. En japansk 

organisation har lånat ut pengar för att bygga skolan. Det är en stor skola i 3 

våningar med stora ljusa klassrum. 

Här träffar vi Angel Magar, 12 år och Samir Pariyar, 14 år. De går i klass 6 

och 7. Båda saknar en förälder och har haft ett tufft liv efter deras död. 

Samir är duktig på att laga mat – han sköter det åt sin far och Angel hjälper 

sin mor med småsyskonen och med att ta hand om djuren. 

Samir planerar att söka in till armén – det ger ett säkert och bra betalt 

arbete. Angel vill bli flygvärdinna, men har hittills endast sett flygplan när de 

flyger över byn – men internet finns ju att lära från. 

  

http://www.facebook.com/tukinepal
mailto:info@tukinepal.org
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Tuki Nepal startade sin verksamhet 2004 med att sponsra 17 barn i skolan i Jyamrung. Sedan dess har mycket 

hänt – både med utbildningsväsendet i Nepal och med Tuki Nepal. Idag sponsrar föreningen 205 elever i 23 olika 

skolor i området. 

På bilden ser vi Jyamrung skola som den såg ut 2004. 

Liten med små mörka klassrum där det endast fanns ett 

litet gallerförsett fönster i varje klassrum. Skolan var 

byggd av sten och tätad med lera. Så såg de flesta 

skolor ut på landsbygden vid den tiden. Under åren som 

gått har Tuki Nepal byggt 3 nya skolor i byn Jyamrung. 

Denna byggnad var den första att rivas och byggas ny. 

De första två nya skolbyggnaderna var också byggda på 

traditionellt sätt i sten men med en mycket bättre 

standard. Ingen av dessa skolor klarade dock 

jordbävningen 2015.  

Därför byggdes skola nummer 3 med en ny teknik 

(earth-brick) som är betydligt stabilare och klassas som 

jordbävningsresistent 

 

Tuki Nepals samarbetspartner Build up 

Nepal har tagit fram tekniken och fått den 

godkänd i Nepal. Det är också de som byggt 

den nya skolan i Jyamrung. 

Men även grannskolorna har utvecklats, 

även om de inte är byggda med earthbrick-

teknik.  

Skolorna på bilderna nedan är byggda av 

japanska biståndsorganisationer och står 

även de emot jordbävningsskakningar på ett 

bra sätt, även om man kan tycka att det är 

lite märkligt att bygga i tre våningar när 

jordbävningsrisken är relativt stor.  

Men alla dessa tre skolor är moderna med stora, ljusa klassrum och väl utrustade. Mycket har hänt på 20 år i 

Nepal! Då det gäller undervisningen och pedagogiken finns mycket kvar att göra. Det är mycket innantilläsning och 

körläsning som gäller. Men det är numera förbjudet för lärarna att slå barnen – så käppen är borta från skolorna! 

 

 

 

 

 

 

  

  

http://www.facebook.com/tukinepal
mailto:info@tukinepal.org
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Sponsorer sökes till Yagya Khanal som vill bli ingenjör! 

Yagya är en av de ungdomar som växt upp på Indhus barnhem, som Tuki Nepal stödde under många år och som 

lades ner under pandemin 2021. Av de 6 ungdomar som då fanns kvar på barnhemmet lyckade Indhu och Tuki 

Nepal placera 4 av dem hos släktingar. Men för två unga pojkar fungerade inte denna lösning och i stället bor de 

nu i vars ett hyresrum medan de studerar. Yagya Khanal går nu sista året på PLUS 2 och vill inget hellre än att 

börja studera till ingenjör på universitetet till hösten. Tuki Nepal har lyckats hitta sponsorer till två av Yagyas 

kamrater från Indhus Barnhem – Amrit och Anita. De studerar nu på tredje respektive andra året på universitetet 

och Yagya hoppas att han också ska kunna få en universitetsutbildning. Han pluggar hårt med extralektioner nu 

under den sista terminen i klass 12 och tror att han kommer att komma in på det program han vill. Så här skrev 

Yagya när jag bad honom berätta om sig själv och sina framtidsplaner: 

Hello me my self Yagya Khanal. I am from Nepal and currently 

studying +2 with science in major subject. 

I am very grateful to have this opportunity of getting very good 

education because of Tuki Nepal Society Sweden-  thank you very 

much heartly for providing me a opportunity of good education and 

other many things which I can’t describe through words. I have 

interest in music and I love to play guitar and I am not so perfect to 

play guitar but can play nice. And I also love to sing and play 

football. I also love travelling a lot and studying books. 

So regarding my future plans and goals I want to be an engineer 

and do some development in Nepal in engineering sectors. And 

after bachelors I will be doing or going in engineering as my carrier 

and little some business and I also love business studies and also 

want to be a successful engineer and an entrepreneur to help my 

country to grow opportunity for others.  

At last I would like to thank Tuki Nepal for providing me a good 

opportunity and I will not let this opportunity in vain. So thank you 

very much by my heart. 

//Yagya Khanal 

 

Tuki Nepal har redan en sponsor som lovat att betala 7 000 kronor om året 

under de 4 år Yogya kommer att studera på universitetet. Men det behövs 20 

000 kronor om året för att betala collegavgifter, böcker och examinations-

avgifter. Finns det fler som skulle kunna tänka sig ett 4-årigt åtagande att 

sponsra Yagyas utbildning? Om ytterligare 2 personer liksom Per, kan tänka sig 

500 kronor i månaden eller 7 000 per år så kan jag meddela Yagya att hans 

framtid är säkrad! 

Tuki Nepal kommer att stå för mat och hyra för Yagya under dessa år och han 

har lovat att försöka hitta ett deltidsarbete för att kunna tjäna lite pengar själv. 

VILL DU SPONSRA EN DEL AV YAGYAS UTBILDNING? 

 

Hör av dig till info@tukinepal.org  eller ring till Ewa Söderberg på 070 848 69 95 

  

http://www.facebook.com/tukinepal
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Insamling till Tandvård till skolbarn 

Sedan 2014 har Tuki Nepal sponsrat ett team av nepalesiska tandläkare som varje år genomför en tandläkarcamp i 

byarna Jyamrung och Sukora. Det är eleverna i de båda skolorna som är fokus för tandläkarna. Alla elever i båda 

skolorna undersöks och man utför den behandling som går att göra utan en utrustad tandmottagning. Det innebär t 

ex att man skrapar bort mindre kariesangrepp och lagar tanden, man drar ut mjölktänder för att de permanenta 

tänderna ska komma fram på rätt sätt och man penslar tänderna med fluor.  

Man tränar också tandborstning och informerar om hur viktigt det är att borsta 

tänderna regelbundet. Tandläkarna brukar ha med nya tandborstar och 

tandkräm med fluor till barnen. Dessutom informera man om hur olika 

matvanor påverkar tänderna positivt och negativt. 

Men tandläkarna hittar också en del elever som har större problem med sina 

tänder än vad man kan åtgärda på plats. Det är framför allt långt gången 

karies och tänder som är skadade på olika vis. Vid den senaste 

tandläkarcampen hittade tandläkarna 16 barn som behöver behandling på en 

tandläkarklinik med ordentlig utrustning.  

Tuki Nepal har beslutat att sponsra 

behandlingen av dessa barn och i 

dagarna har vår Healthassistant Prashant 

Dhaunya, pratat med barnens föräldrar 

och fått ok från dem att skicka barnen för 

behandling på en tandklinik i 

distriktshuvudstaden Dhading.  

Redan i veckan kommer de första två 

eleverna att skickas i väg med bussen till 

Dhading. 

 

 

De problem som de aktuella barnen behöver få åtgärdat 

är i första hand långt gången karies, i något fall rotfyllning 

av en mycket angripen tand, någon tand med annan 

skada och i så ett par mycket felställda tänder som gör 

att barnet biter fel. Flera av barnen har också blödande 

tandkött och ont i gommen. 

Två av barnen är endast 9 år medan de övriga är 13 – 

14. Tandläkarna räknar med att behandlingen av de 16 

barnen kommer att kosta ungefär 20 000 svenska 

kronor. Vi har därför startat en insamling. 

I början av mars kommer tandläkarna återigen att besöka 

de två skolorna för att kolla igenom alla elever och borsta 

tänder tillsammans med dem. Vi har därför satt ett mål 

på 25 000 kronor och har redan fått in 15 000 kronor från 

Växjö Rotaryklubb.  

https://tukinepal.org/fundraiser/tandvard-till-16-barn/ 

SWISH: 123 900 5042 eller Bankgiro: 900–5042 skriv tandprojekt på inbetalningen! 

http://www.facebook.com/tukinepal
mailto:info@tukinepal.org
https://tukinepal.org/fundraiser/tandvard-till-16-barn/
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SKOLAN I PRATPUR ÄR FÄRDIG OCH INVIGD! 

Nu är barnen och lärarna på plats i nya skolan i Pratapur! Överlämnandet och invigningen av skolan blev högtidligt 

och välbesökt – av elever och lärare förstås, men även många föräldrar fanns på plats! 

 

Tack Curt Holmbäck, Holtab, A Better World och alla ni andra som bidragit 

till att dessa barn fått en fin och ändamålsenlig skola som inte kommer att 

svämma över vid nästa monsun. Skolan är nämligen upphöjd 40 

centimeter över marken. 

                                            

                                                        De miljöriktiga toaletterna med rinnande vatten 

  

http://www.facebook.com/tukinepal
mailto:info@tukinepal.org


Nyhetsbrev från Tuki Nepal Society   
Februari 2023  

www.facebook.com/tukinepal info@tukinepal.org  http://www.tukinepal.org/ 
 
Tel: 0708-48 69 95  
 Sida 8 
 
 

INSAMLINGAR PÅ GÅNG 

Insamling till att bygga en ny skola i byn Dumling - https://tukinepal.org/fundraiser/ny-skola-for-70-barn/ 

Här kan du se en film om skolan i Dumling: https://www.youtube.com/watch?v=C-BvAqsqoqE 

Skolan, som ska innehålla 4 klassrum och en miljöriktig toalett kostar 650 000 kronor att bygga och insamlingen 

kommer att pågå under hela 2023. Insamlingen är en fortsättning på julinsamlingen. 

 

Projekteringen och diskussion med distriktsregeringen är gjord – det är bara att börja bygga så snart vi fått ihop 

pengar. Vi räknar med att få i gång bygget efter monsunen, dvs till hösten. 

                 SWISH: 123 900 5042                 BG: 900–5042  

Leave no one behind - Insamling för att bygga hus till de allra fattigaste i byn Pratapur. 

https://tukinepal.org/fundraiser/hus-till-de-allra-fattigaste-leave-no-one-behind/ 

55 familjer i byn behöver hus som inte svämmas över vid monsunen varje år – 3 hus klara, 5 på gång! 

 

Insamling till tandvård för 16 barn, https://tukinepal.org/fundraiser/tandvard-till-16-barn/ 

Läs mer på annat ställe i detta nyhetsbrev. 

http://www.facebook.com/tukinepal
mailto:info@tukinepal.org
https://tukinepal.org/fundraiser/ny-skola-for-70-barn/
https://www.youtube.com/watch?v=C-BvAqsqoqE
https://tukinepal.org/fundraiser/hus-till-de-allra-fattigaste-leave-no-one-behind/
https://tukinepal.org/fundraiser/tandvard-till-16-barn/

