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Projekt Nepal hade årsmšte 12/10 och då bestämndes att medlemsavgiften för Projekt Nepal skall vara 50:-,
inte som tidigare meddelats 100:-. Medlemsavgiften betalas in på bankgiro 5570-1577 och gäller för år 2001.
NYHETER
Kan meddela att Mikael Jonhansson har fått klartecken (och pengar) från bl.a. TV4 att göra en TV-dokumentär
om Projekt Nepal. Han är nu på väg dit för att börja dokumentera miljöer, vår fadderskola, träffa Dahli Lama,
filma Nepalprofilen "Aino" som har startat 3 skolor i Nepal och har samlat pengar i 30 år för landet. Mikael
kommer sedan att under kursresan i Februari att filma studenter m.fl. Han vill även filma de involverade
svenska skolorna.
Svartlåskolan har donerat en lapptopp som jag tar med mig till Nepal nu i oktober. Vi ska se till att den kopplas
upp på Internet så att vi lättare får kontakt med Fadderskolan. Dessutom har donatorer i England lovat att
skicka 6 datorer till skolan. Nu gäller det att hitta ett lämpligt internet-system som möjliggör video-konferens så
att studenter och lärare ser varandra när de kommunicerar. Om någon har några tips tar jag gärna emot dessa.
Vidare har jag med mig en donation på 1100 USD (ca 11000:- SEK) som scouter samlat in - fantastiskt! Dessa
pengar skall enbart vikas till läromedel på skolan.
Vi (främst Margareta Lindgren) sitter nu och skriver på en SIDA ansökan där SIDA bidrar med 5 ggr det belopp
vi samlat in. De skolor som är intresserade att delta mer aktivt än att bara samla in pengar till fadderskolan,
dvs. utveckla pedagogik, miljöarbete eller IT-pedagogiken bör meddela mig inom vilket område de vill
medverka.
Allt för denna gång. Jag åker nu till Nepal 16 dar och bringar hälsningar från Er alla till våra vänner i Nepal.
Hansi G.
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