Glad sommar!
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Ur innehållet….
•

Ordförande har ordet
En sommarhälsning från David Broström
ordförande i föreningen.

•

Artikel från 10-års jubileet
Ett 60-tal personer möte upp i skolan i byn
Svarlå, strax norr om Boden

Sommarvärmen har tagit ett rejält
grepp om vårt avlånga land och
förhoppningsvis har många av er redan
anslutit till mängden av semesterfirare.
Mitt i sommarlata dagar vill vi från
Projekt Nepal föreningen skicka en
hälsning och terminens sista Nepalnytt.
Denna gång med fokus på föreningens
10-års jubileum .
Våren har annars för vår fadderskolas
del haft stort fokus på flytt och uppstart
i nya lokaler. Som alla förstår ett stort
förändringsarbete. Efter regelbundna
kontakter med skolledningen och lärare
så har de meddelat att allt i stort sett är
igång och barnen har funnit sin plats på
det nya stället. Föreningen beslutade
för en tid sedan att skicka ett extra
bidrag för inköp av digitalkamera.
Nytagna bilder från skolan, och annan
information som rör föreningen och
skolan, kommer ni hitta på vår hemsida
www.projekt-nepal.nu
På hemsidan kan ni också läsa mera
kring den jubileumsresa till Nepal som
kommer att gå i oktober. Varför inte
ägna en del av de sköna
sommardagarna för att undersöka det
mera! ? Hjärtligt välkomna att delta!
Till hösten 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. Mera om detta får ni information
kring till hösten.
Till sist vill vi i Projekt Nepals styrelse
önska er alla en riktigt skön sommar
och rikta ett stort tack till er alla för ert
engagemang för barnen i Nepal!
David Broström
Ordförande Projekt Nepal

Föreningens 10-års jubileum i Svartlå skola,
Tankeborg
Söndag den 26:e mars var det dags för 10-års jubileum för föreningen. Ett 60 tal beöskarehade
samlats i Skolan i Svartlå strax norr om Boden. Föreningens ordförande David Broström öppnade
jubileet och hälsade alla välkomna. Därefter så tog han åhörarna med på en resa med hjälp av
programmet Google earth. Vi förflyttades från Svartlå till Nepal. Under resans gång passade han
på att berätta om hur föreningen föddes och hur ett besök på en skola i Kathmandu fick sådana
konsekvenser. Ett besök, som nu 10 år senare, bidragit till att många barn har fått möjlighet till
utbildning och omvänt, att många barn i Sverige fått ett annat perspektiv på världen. Det som vi i
vår vardag upplever som självklart är inte lika självklart på andra platser på vår jord. David
avslutade med att denna fantastiska ”resa” inbringat närmare en halv miljon kronor till
fadderskolan i Nepal.

David Broström berättar hur föreningen bildades

Efter Davids inledande ”resa” var det dags för skolans egna förmågor att äntra scenen. De bjöd på
sång och musik, ett uppskattat inslag i programmet.

Efter sång och musik var det dags för Anders och Karin Holmqvist från förening att berätta och
visa bilder från höstens resa till Nepal och fadderskolan. Här kan du ta del av Anders reseberättelse
=>>

Anders inleder....

Karin tar vid...

Hansi Gelter, grundare och initiativtagare till Projekt Nepal, tog därefter vid och berättade hur
han fick iden till att lärarstudenter skulle besöka Nepal. En kurs som blev verklighet 1999 där
studenter fick lära sig att starta upp och finansiera ett stort projekt. Dels fick studenterna direkt
kontakt med ett utvecklingsland, en annan kultur och ett annat sätt att tänka. Detta skulle ge
framtida lärare bättre möjligheter att bemöta främlingsfientlighet och en förståelse för en
globaliserad värld. Hansi berättade att till hösten närmare bestämt den 17 oktober, så arrangeras
en jubileumsresa till Nepal. Efter Hansis berättelse och bildvisning avrundade David Broström den
första avdelningen och bjöd in till nästa, nämligen en nepalesisk middag i skolans matsal. 60
personer lät sig nöjsamt smörja kråset.

Hansi Gelter berättar hur idén till Projekt Nepal växte fram.

