Verksamhetsberättelse föreningen Projekt Nepal 2017
Föreningen har fortsatt sitt arbete med att stödja fadderskolan Asphodel Public school i
Kathmandu Nepal.
Trots att de mest akuta riskerna efter jordbävningskatastrofen 2015 kanske är undanröjda har
det fortfarande under 2017 haft stor påverkan på situationen i landet Nepal och för vår
fadderskola Asphodel Public School. En konsekvens är att många familjer valt att " ta hem" sina
barn från skolorna till byarna. För att de behöver hjälpa till där eller för att föräldrarna
ekonomiskt inte har råd att ha kvar sitt barn i skolan. Detta har bland annat lett till att antalet
barn på skolan minskade med nästa 100 elever jämfört med innan jordbävningen vilket i sin tur
har satt skolan i ännu större ekonomiska utmaningar på grund av uteblivna skolavgifter.
Utifrån detta valde föreningen att under 2017 genomföra en extra insamling som stöd för
fadderskolan. Förutom föreningens insamling till fadderskolan så har Josefin Lindehag
genomfört en egen insamling till skolan genom sitt nätverk på Facebook.
Insamlingen inbringade totalt 20 450kr (!) fördelat på 15 800 kr från föreningens insamling
samt 4 650 kr från Josefins insamling. En del av summan från Josefins insamling delades ut
redan på plats i Nepal ( under deras resa till Nepal, läs nedan), där bland annat leksaker, spel
och annat köptes in till de som bor helinackorderade på skolan.
Styrelsen beslutade att överför den resterande summan, 17 450 kr, genom banköverföring.
Ann-Marie och Helena satte tillsammans med Biva ihop en prioriteringslista på hur de skänkta
pengarna skulle användas:
- Svarta tavlor till klassrummen
- Skåp med dörrar (så att inte råttorna äter upp skolböcker och skoluniformer!)
- 2 nya däck till skolbussen
- Dator och skrivare till receptionen på skolan.
- Extra lön till lärarna som uppmuntran.
I oktober månad reste Helena och Mats Lilja samt Ann-Marie Lindström privat till Nepal där de
bland annat besökte fadderskolan och deltog som hedersgäster vid den årliga Parents day.
Förutom att besöket har stort symboliskt värde för skolan bidrog även föreningens
representanter med att bland annat under flera dagar, föra viktiga samtal med skolans ledning
och lärare kring skolans arbete och utvecklingsbehov. Lärarna uttryckte sin tacksamhet till
projekt Nepal för de insamlade medlen.
Helena och Mats mötte naturligtvis även alla fadderbarn och fotograferade dem. Skolledningen
uttryckte önskan om att utöka skolan, dels till klass 11 och 12, dels för yngre barn, ”förskola”
från tidigare år med Montessoriinriktning. Styrelsen diskuterade de olika alternativen och
förordade en utvidgning i de lägre åldrarna. Ann-Mari och Helena är stöd för Biva i de
resonemangen.
Under året har föreningen haft ett stort behov av fler svenska faddrar. Genom enträget arbete
och hjälp från våra medlemmar täcktes behovet.

Styrelsen har under året har haft kontinuerliga kontakter med fadderskolan. Skolan har löpande
under året skickat lägesrapporter, bilder och filmklipp från skolan. Alla dessa har publicerats på
någon av på föreningens informationskanaler. (se nedan)
Föreningens hemsida, www.projektnepal.se har under året kontinuerligt uppdaterats. I och med
att den har kopplats till fadderskolans Facebook-konto har ett kontinuerligt flöde av
information, bilder och videoklipp från skolan kunnat hittas där. Nyhetsbrevet, Nepalnytt, har
vid fyra tillfällen publicerats till föreningens medlemmar med aktuell information kring
föreningens arbete. Även via föreningens Facebooksida har likvärdig information publicerats.
Föreningen har också förmedlat brev från fadderbarnen till de svenska faddrarna.
Styrelsen har under året genomfört sammanlagt 5 protokollförda möten. Utöver dessa har
styrelsen haft mail och telefonkontakt då frågor mellan mötena behövts behandlas. Styrelsen
har också kontinuerligt haft e-post och Messenger kontakt med ledningen på fadderskolan.
Sist men inte minst vill styrelsen tacka alla våra medlemmar och faddrar som på olika sätt
stödjer vårt arbete för Asphodel Public School i Nepal.
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