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EXTRA ÅRSMÖTE:
Onsdag den 31/1 kl 17.00 har Projekt Nepal föreningen extra årsmöte. Vi samlas i 400-korridoren, D-huset,
Luleå tekniska Universitet. Förutom förhandlingarna så kommer Mikael Johannson visa lite film-material från
höstens filminspelningar inför TV-filminspelningarna nu till våren. Alla Hjärtligt Välkomna!
ANSTÄLLD:
Mikael Johansson har blivit projektanställd i föreningen Projekt Nepal via Arbetsförmedlingen. Han kommer bl.a.
att jobba med att förbereda filminspelningen m.m.
EKONOMI
Detta verksamhetsår har det kommit in 20 672 kr och vi har skickat 29 910 kr till fadderskolan. Och totalt har vi
samlat in 42 000 kr och detta under en period då föreningen har byggts upp. Bra Jobbat ALLA!
MEDLEMSKAP
Du kan som privatperson, förening, skolklass, företag eller arbetslag bli medlem i Projekt Nepal. Du går med i
föreningen Projekt Nepal för 50:- per år som sätts in på bankgiro 5570-1577. Ange ditt namn och adress samt
e-mail. Pengarna används till de begränsade kostnader som föreningen har, främst överföringskostnader av
pengar till Nepal. Överskottet av medlemsavgifterna går till fadderskolan. Alla är välkomna som medlemmar i
föreningen Projekt Nepal!
FADDERBARN
Nu är rutinerna fastställda hur vi kan adoptera ett skolfadderbarn. Gå in på Projekt Nepal Hemsidan under:
Fadderverksamhet
Fadderbarn
Klicka på KONTRAKTET och skriv ut det på skrivare. Fyll i dina uppgifter och skicka till Helena Mörk i Boden.
Man kan välja att stödja ett barns skolgång (100:-/månad) eller ett (gatu)barns helinackordering och skolgång
(500:-/månad). Som motprestation får man regelbundet bild och brev från barnet.
När filmfotograf Mikael Johansson var i Nepal i Nov-Dec så "lyfte" han 5 flickor från gatan till skolan. Dessa
försörjde sig och sin familj genom att sälja krimskrams till turister. Nu blev de överlyckliga över att få en
skolgång. Medsänder två bilder på dessa flickor som nu stolt bär upp Aspodelskolans skoluniform och har
framtiden säkrad.
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Man kan gå ihop fler personer, en skolklass, förening m.m. för att sponsra ett fadderbarns skolgång. Man bidrar
därmed både till ett fattigt barns utbildning och skolans överlevnad. Läs mer om skolan m.m. på hemsidan.
PROJEKT NEPAL 2001
Nu är det tredje gänget på gång. Den 17/2 åker 26 personer till Nepal, varav 10 är gäster/anhöriga.
Programmet blir som tidigare år. 2002 blir det ingen grupp med för 2003 planeras en ny kurs. Du som funderar
på att åka med eller åka tillbaka kan inriktad dig på 2003.
För Projekt Nepal
Hansi Gelter
17/1 2001
Sidan Uppdaterad 2003-03-18 av Hansi Gelter © Copyright
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