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Ordförande har ordet!
En sommarhälsning….

Tänka sig, då var sommaren plötsligt här
igen, lika efterlängtad varje år. Hoppas
den ger dig en stor dos av ledighet, värme
och en möjlighet att ”ladda batterierna”.
Jag vill med detta Projekt Nepalnytt
försöka sammanfatta de viktigaste
frågorna som vi i föreningen jobbar med
för tillfälle.
Projektsatsning skolan
Redan i tidigare Projekt Nepal nytt har
jag skrivit om att föreningen har tänkt
starta en insamling för att kunna hjälpa
till med inköp av utrustning till skolan. Vi
i styrelsen har under våren fört en dialog
med skolans personal kring vad de ser de
största behoven och nyttan kring
faciliteter och utrustning. Givetvis inom
rimliga gränser och något som känns
greppbara för vår förening. Skolan har
listat och rangordnat några behov och
sedan har vi i föreningen tagit ställning
till dessa. Vi har enats om tre konkreta
projekt som föreningen vill stötta.

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 att starta
en insamling för inköp eller möjligtvis
leasing av en sådan skulle det både
underlätta och förbättra undervisningen
samt att skolan skulle minska en stor
kostnad. Vi ska undersöka frågan vidare
kring kostnader och annat men planen är
att starta insamling för detta ändamål i
höst. Mer information kommer.
Vill DU redan nu göra en donation eller
vill du sprida detta vidare till vänner och
bekanta så tar vi tacksamt emot alla
bidrag.
Bankgirokonto 5570-1676. Märk
talongen ”Insamling Nepal” och gärna
med namn på de som är avsändare.

Då även skolan i Nepal önskar förbättra
och modernisera sin undervisning så
önskar de få tillgång till nya datorer.
Även här är det förståss möjligt att köpa
sådana på plats men vår strategi är att
först undersöka om möjligheten finns att
få tag i begagnade ”utbytta” datorer från
företag och liknande som är villiga att
skänka dessa till föreningen. I första hand
Bärbara datorer som lätt kan fraktas ner.

Kanske har DU någon dator du kan tänka
dig skänka, eller vet någon som kan göra
det? All hjälp mottages tacksamt!
Kontaktperson Fredrik Broman.
fredrik@humanspectra.com
Sist men inte minst önskar skolan fler
leksaker till de yngsta barnen som går i
”dagisverksamheten”. Här ser vi en stor
möjlighet att kunna samla in leksaker
med tanke på det ”överflöd” av leksaker
som de flesta svenska barn har.
Jag ville passa på att skriva lite kring
detta redan nu även om detaljerad
information kommer kring denna
insamling om på allvar startar till hösten.
Ny webbsida
Att förbättra och utveckla föreningens
hemsida har varit på tapeten förut. För att
göra den enklare, mer överskådlig och
användbar. Nu är en speciell webbgrupp
tillsatt. Så småningom kommer ni se en
nyare, fräschare och bättre hemsida! Till
dess ligger förståss vår hemsidan
www.projekt-nepal.nu kvar.

Fadderbarn
Att ni som är faddrar har en viktig och
framträdande roll för föreningen tål
verkligen att upprepas. I dagsläget har
föreningen nästan 60 fadderbarn som
genom svenska faddrars stöd får sin
skolgång stöttad och betald. Hjärtligt tack
ska ni ha!!

Nepalresa hösten 2010
Vill DU också besöka Nepal? Förbluffas
av en av världens mest skiftande och
vackra natur, vandra bland världens
högsta bergstoppar, förundras av den
myllrande storstaden Kathmandu eller
personligen besöka vår fadderskola
Asphodel Public school?! Då ska du ta
chansen att anmäla dig till höstens resa.
Givetvis vill vi slå ett slag för höstens resa
till Nepal, även om vi som förening inte är
arrangör för denna. Mera information
hittar du här via denna länk,
http://www.projekt-nepal.nu/Resanepal2010.pdf

Med dessa ord vill jag återigen önska dig
en riktigt skön sommar och tacka dig för
ditt engagemang och stöd till vår förening.
Det värmer!
Vänliga sommarhälsningar
David Broström
Ordförande Projekt Nepal.
Ps. Visst vet du att Projekt Nepal även
finns på Facebook? Har du ett konto, sök
på Projekt Nepal. Ds.

