Projek-Nepal nytt Nr 37
Projekt-Nepal
Föreningen Projekt Nepal
www.projekt-nepal.nu

Det börjar lacka mot jul och de flesta kan nog säkert instämma med
utrycket ”de e´mycke nu”. Det gäller även för föreningen Projekt
Nepal. I detta Nepalnytt vill jag sätta fokus på vår extra insamling till
fadderskola Asphodel Public School.

BankGiro
5570-1569

EXTRA!- Ny insamling till fadderskolan
NU drar vi äntligen igång vår extra projektsatsning och insamling till
skolan! För de uppmärksamma så har jag skrivit om detta flera
gånger förut men nu är alltså insamlingen igång!
Svårt att hitta på julklapp till någon som har ”allt”? Varför
inte skänka en gåva till fadderskolan att ge bort i julklapp?

Styrelsen har ett tag fört samtal med skolan för att utröna vad den nya
skolans största behov är. Efter flytten och uppstart på ny adress och i
nya lokaler har lärarna och ledningen gemensamt fått lämna en
behovslista till styrelsen. Utifrån denna har vi i första hand prioriterat
tre saker som vi vill börja med att starta en insamling för.

1. Behov av kopieringsmaskin.
2. Nya datorer
3. Leksaker till de minsta barnen
Först och främst har skolan, likt de svenska skolorna, ett stort behov
att kunna kopiera papper för att använda och ge till eleverna. I
dagsläget köper skolan denna tjänst av en extern firma, vilket gör att
dessa blir väldigt dyra. Genom inköp av en sådan skulle det både
underlätta och förbättra undervisningen samt att skolan skulle
minska en stor kostnad.
Då även skolan i Nepal önskar förbättra och modernisera sin
undervisning så önskar de få tillgång till nya datorer.
Sist men inte minst önskar skolan fler leksaker till de yngsta barnen
som går i ”dagisverksamheten”
Vill man skänka pengar sätts dessa in på Bankgirokonto
5570-1676. Märk talongen ”Insamling Nepal” och gärna med
namn på de som är avsändare.
Vi har tyvärr ingen möjlighet att skicka ut ”betalningsbevis” eller
”tackbrev” till de som skänker. Det tar helt enkelt för mycket resurser.
Vill du ge bort det som en gåva, tex i julklapp, så kan du förslagsvis
bifoga detta brev och betalningstalongen.
Hur insamlingen fortlöper kommer ni att kunna läsa om på vår
hemsida, www.projekt-nepal.nu, samt i nyhetsbrev som denna som
jag kommer att skicka ut fortlöpande. Vi vill på förhand tacka för din
donation!

Resenärer i Nepal
Maria och Jimmy, två resenärer från Luleå, är just nu i Nepal. De har
besökt fadderskolan och gått på trekking. På deras Blogg kan ni ta del
av underbara bilder och en reseberättelse från deras upplevelser.
http://jimmyochmaria.blogspot.com/

Ny webbsida
Det har under hela hösten pågått ett stort ”osynligt” arbete med
arbeta fram en ny hemsida för Projekt Nepal. Denna hemsida
kommer att publiceras under början av året. Mer information
kommer.

God Jul och Gott Nytt År!
Slutligen vill jag önska er alla en riktigt God och skön Jul och tacka
för ert engagemang i föreningen! Jag hoppas och tror att insamlingen
kan bli en riktig succé och jag hoppas du kan hjälpa oss att sprida
detta till så många som möjligt.
Vänliga hälsningar
David Broström
Ordförande Projekt Nepal

