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PN-Nytt nr 3
ÅRSMÖTE
Projekt Nepal ska ha ett extra årsmöte Torsdag 12/10 kl. 18.00 i D-huset (samling 400-korridoren), Luleå
tekniska universitet. Bildvisning till musik från Projekt Nepal 1999 utlovas, liksom möjligheten att träffa lärare,
studenter och andra intresserade i Projekt Nepal. Välkomna!
FÖRENINGSNYTT
Vid ett årsmöte tidigare bestämdes att medlemskap i Projekt Nepal kostar 100:-/år. Dessa pengar går i
huvudsak till vår Fadderskola i Kathmandu. Vissa (minimala) administrativa kostnader för föreningen tas ur
medlemsavgiften. Medlemsavgift betalas in på Bankgironr: 5570-1577. De som betalas in under hösten kommer
att gälla för 2001.
FADDERSKOLA
Vår fadderskola som tidigare hette Bal Udyan Secondary Boarding School har bytt namn till Asphodel Public
School. e-mail adressen till rektor Birendra: birendra@agrim.col.com.np och till Biva: biva@agrim.col.com.np. Vi
har öppnat ett särskilt insamlingskonto för fadderskolan. Alla som vill donera till skolans utveckling betalar in på
Bankgiro 5570-1676. Hit går bl.a. universitetespresonalens insamling (i dag ett 25-tal lärare). Vill andra
arbetsplatser göra en motsvarande insamling (10-50:- per månad som dras av lönen) betalas insamlingen in på
detta konto.
Efter att ha räddat skolans överlevnad i våras genom att bidra med 1400 USD (13 000:-) som bl.a. ledde till
namnbytet, har vi nu som mål att koppla upp skolan till Internet så att de svenska skolorna (ett 10-tal) som är
intresserade att ha ett utbyte med Ashodel kan komma igång. Svartlåskolan är beredd att skänkta en portabel
dator och ryktet säger att en insamling i England ska bekosta datorer till skolan. Vi återkommer så fort skolan
har blivit uppkopplad.
FADDERBARN
Ett viktigt sätt att stödja vår fadderskola är att stödja skolbarn som ej har råd att betala sin skolavgift. I dag
utgör en stor del av skolbarnen på Asphodel av fattiga barn som bara delvis eller inte alls kan betala
skolavgiften, vilket gör att skolan har problem med att betala lärarlöner, hyra m.m.
Helena Mörk kommer att ansvara för förmedling av fadderbarn på skolan. Man kan adoptera ett fadderbarn och
hjälpa det genom sin skolgång. När man adopterar ett skolbarn får man ett foto och information om barnet, och
när skolan är uppkopplad kan man direkt kommunicera via Internet med barnet.
Skolan har tre olika skolfaciliteter att erbjuda barnen: 1) Day scholar facility: barnen går i skola mellan kl.
10-16, barnen bor hemma och får mat hemifrån. Årsavgiften är 81 USD (5650 Rupies), månadskostnaden 8-10
USD (500-700 Rs).
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2) Day boarder facility: barnen går i skola från kl. 07-19.00 och får mat i skolan. Årsavgiften är 123 USD (8650
RS), månadskostnaden 29-36 USD (2000-2500 Rs)
3) Boarder facility: barnen bor på skolan och får mat m.m. där (ofta hem- och föräldralösa barn). Årskostnad 12
500 Rs, månadskostnaden 43-50 USD (3000-3500 Rs).
Månadskostnaden blir då för
1) 95:- SEK och årskostnaden 770:2) 342:- och årskostnaden 1169:3) 475:- och årskostnaden 3800:Man kan gå ihop flera personer, en arbetsplats eller en klass om att adoptera ett eller flera barn. Ni som är
intresserade att adoptera ett fadderbarn på skolan, kontakta Helena Mörk helenamork@hotmail.com så
förmedlar hon kontakten till skolan. Avgiften betalas in på Bankgiro 5570-1569.
ÖVRIGT
I en insamling av 200 scouter (6-15 år) samlades på ett scoutläger i somras in 11804.50!!! FANTASTISKT! Vi
tackar initiativtagaren Maria Wahlgren i Fors Dalarna för denna enastående prestation. Pengarna är avsedda för
pedagogiskt material och kommer att komma mycket väl tillgodo på skolan.
7/9 Träffade Arne Forsman, Hansi, Kanshha och Helena Mörk en kvinna från Nepal som liksom vi driver privata
skolor för fattiga barn. Hon kommer att vara en värdefull kontakt, eftersom våra studenter kommer att besöka
hennes skola och redan nu besöker hennes brors skola.
21/9 var Hansi och visade bilder för Långskataskolan i Piteå, som ska dra igång ett stort entrepenörprojekt där
Projekt Nepal ingår. Skolan söker ett större belopp på skolverket, för att bl.a. sända några lärare till Kathmandu
i vår. Tidigare har 5 lärare från Svarlåskolan i Boden varit på besök på Aspodel skolan i Kathmandu.
I veckan träffade vår starke eldsjäl, filmfotograf Mikael Johansson (TV4) tillsammans med Margareta Lindgren
(Råneå) en kvinna, Aino Tigerstedt (84) år som sedan länge driver insamlingar till Tibetanare i Nepal. Hon har
en fond på 6 milj. kr. och har startat åtskilliga skolor i Nepal. En viktig kontakt för oss. Hon åker till Nepal nu i
oktober där Mikael skall träffa och filma henne och bl.a. träffa Dahli Lama, som hon är god vän med. Mikael
kommer att reka inför vårens filmning av Projekt Nepal 2001 (bättre bergsbilder på hösten pga. klarare luft) och
filma på Aspodel skolan. Han är även intresserad att följa skolarbetet här i Sverige på skolor som arbetar mot
Projekt Nepal. Har ni någon aktivitet på gång i skolan så kontakta Mikael tel. 070-2700605.
Margareta kommer att följa med Mikael som assistent under filmningarna till våren. Hon kommer även att
ansvara för att söka pengar på SIDA och andra fonder för bl.a. att finansiera filmningen.
Projekt Nepal har av Filosofisk fakultet vid LTU fått medel (60 000:-) för pedagogisk utveckling av Projekt Nepal.
Troligtvis kommer Arne Forsman att arbeta med detta.
Ytterligare en eldsjäl, Gun Andersson (Management i Norr) som tog hit Sushma till Kvinno-Kan Mässan i vår har
etablerat värdefulla kontakter med Rotary, som vi ska lämna in en ansökan till för bidrag till skolor i Nepal.
Den 25/10 åker Hansi Till Nepal igen som TEMA-guide. Om någon har något (mindre) att skicka med till Nepal
så tar jag gärna med det.
för Projekt Nepal
Hansi Gelter, koordinator
8/10 2000
Sidan Uppdaterad 2003-03-18 av Hansi Gelter © Copyright
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