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Ordförande har ordet!
En julhälsning….

Projekt Nepal har tagit ytterligare ett steg
in i de ”digitala mediernas värld”, om det nu
heter så. På vår hemsida www.projektnepal.nu kan ni som är intresserade ladda
ner affischer att skriva ut. Dessa beskriver
lite kort vår förening, fadderskolan och vårt
arbete.
På Facebook (www.facebook.com) finns nu
också föreningen som en egen grupp. Här
kan du kommunicera med andra medlemmar
och ta del av info kring föreningen och
aktuella händelser.
Har du redan ett konto på facebook, sök på
Projekt Nepal så hittar du gruppen. Har du
inte, skaffa gärna ett nu!

Det kom ett mail från Svartlå by, i närheten
Vi går mot juletid och så här de sista
veckorna innan den stora dagen tror jag det
är fler än jag som önskar att den sköna
Julefriden snart ska infinna sig!
Något som skänker enorm värme är de sista
rapporterna vi fått från vår Fadderskola i
Nepal. Det är fortfarande mycket som
återstår att ordna i de nya skollokalerna
men mycket är på plats och undervisningen
flyter på. Representanter från föreningen
som nyligen har besökt skolan kan vittna
om glädje och framtidstro.
Resenärerna från höstens jubileumsresa från
Nepal är sedan en tid hemkomna från en
oförglömlig resa. Helena och Kanchha
Sunuwar, föreningens representanter tillika
reseledare för gruppen, har under deras
drygt tre veckor långa besök i Nepal ägnat
mycket tid på fadderskolan. Ett besök som
har gett dels en möjlighet att se och
undersöka den nya skolan, dels gett
möjlighet till samtal med ledning och lärare
kring skolans framtid.
Under januari månad kommer vi skicka en
detaljerad reseberättelse med den senaste
informationen och bilder från besöket.

av Boden, Norrbotten. Brevet var skickat
från Birgitta Mörk.
”Vi har haft vår Nepalkväll med middag
och underhållning i Svartlå. Kvällen
inbirgade 5 300 kr+en privat gåva på 3000
kr. Den som gav gåvan följde med på
Nepalresan i höst. Jag har betalt in
pengarna på Projekt-Nepals konto för
fadderskolan.
Vänligen
Birgitta Mörk”
Från föreningen får vi än en gång lyfta på
hatten för engagemanget för fadderskolan.
Läs mer om Svartlå och deras engagemang
för Nepal här http://www.projektnepal.nu/skola/sv-svartla.html

Vi har fått (snigel)post från Nepal. Den

S om sagt, så snart som de senaste

senaste skörden av brev från fadderbarnen
kommer att delas ut så snart vi hinner,
december eller början av januari månad.
Föreningen kommer att under februari
månad skicka ner brev till fadderskolan. Du
har nu möjlighet att skicka brev till ditt
fadderbarn, senast den 31 januari vill vi ha
breven. Helena Lilja som är ansvarig för
kontakten med fadderbarnen skickar de
insamlade breven rekommenderat för att
försändelsen verkligen skall nå fram. Skicka
breven till följande adress:

Nepalresenärerna hunnit smälta alla intryck
från resan, firat jul här hemma och skrivit
ihop en reseberättelse så kommer vi skicka
ut den till dig.
Till dess vi hörs igen, får vi från föreningens
sida säga ett STORT tack för ditt
engagemang och önska dig en GOD JUL
och ett GOT T NYT T ÅR!

Helena Lilja
Hammargränd 4
973 42 Luleå

David Broström,
ordförande Projekt Nepal

