Nr 34

Ur innehållet….
Ordförande har ordet
En hösthälsning från David Broström
ordförande i föreningen.
Jubileumsresa till Nepal
10 år efter första resan åker snart en grupp igen.
Brev till fadderbarn
Möjlighet för Svenska faddrar att skicka brev till
Nepal
Kommande skolsatsningar
Gåva och kommande insamling för Fadderskolan

Jubileumsåret fortsätter!
I förra Nepalnytt berättade vi om
föreningens 10års jubileum i Svartlå. En
förening som startade efter en
oförglömlig och omvälvande resa till
Nepal för många av oss som fortfarande
jobbar för föreningen. En resa som
resulterade i dagens samarbete och
stöttning av fadderskolan Asphodel
Public School i Nepal.
I mitten av oktober åker en grupp av 16
personer ner till Nepal. För att upptäcka
landet och göra en oförglömlig trekking.
Också för att besöka vår fadderskola och
träffa alla barnen, skolpersonalen och
besöka de nya skolbyggnaderna. Som
representanter för föreningen åker Helena
och Kanchha Sunuwar. Kanchha
Kanchha som har sitt ursprung i Nepal,

och numera bor och har familj i Sverige,
och vid första resan jobbade som guide
under trekkingen kommer på denna
jubileumsresa ta hand om årets grupp. Ett
jubileum på flera plan alltså.
Helena och Kanchha har av styrelsen fått
med sig ett antal uppdrag att undersöka
och diskutera tillsammans med
skolfamiljen på plats. Bland annat hur
föreningen på bästa sätt stötta
utvecklingen av skolan på dess nya plats
Vill DU skicka brev till din fadder finns
det möjlighet att skicka det med Helena
och Kanchha så kan de överlämna det
personligen vid skolbesöket.
OBS! Brevet måste vara dem till handa
SENAST den 8 oktober! Det finns ingen
möjlighet att ta med andra saker än
”tunna” brev i packningen. Breven
skickas till:
Helena Sunuwar
Övre Svartlå 411
961 98 Boden

För er som gärna vill skicka brev men inte
hinner till detta datum finns det fler
chanser. Föreningen skickar regelbundet
brev till Nepal med rekommenderad post
(det är stor riska att post försvinner på
vägen). Senast var i april, nästa omgång
blir i slutet av november. Mer information
kommer att publiceras på hemsidan
www.projekt-nepal.nu

I nästa Nepalnytt kommer givetvis mera
information och reseberättelse kring
jubileumsresan att presenteras!
Till sist vill vi i Projekt Nepals styrelse
önska er alla en riktigt härlig höst och
rikta ett stort tack till er alla för ert
engagemang för barnen i Nepal!
Vid skolbesöket kommer föreningen att
symboliskt överlämna en 10års gåva till
skolan. Denna består av 10 000 Sek som
skolan själv får ombesörja och använda
på bästa sätt. Med reservation att varenda
krona används till förmån för barnen.
Ett stort tack till Ulf Mossberg, trogen
föreningsvän, som genom idogt arbete
sålt föreningens vykort i Rotaryklubbar i
nordvästra Skåne till en sammanlagd
summa av över 10 tusen kronor!

Under senare delen av hösten och början
av våren kommer vi att dra igång en extra
insamling för att ytterligare hjälpa till vid
uppstarten i de nya skolbyggnaderna.
Som vanligt får skolfamiljen titta på de
behov som de ser för skolan och sedan
”ansöka” medel från oss. Sedan
prioriterar vi tillsammans det som verkar
vara det mest viktiga och som gagnar
barnen bäst.

Projekt Nepals styrelse genom
David Broström
Ordförande Projekt Nepal

