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SKOLINFORMATION
Onsdag 14/2 var Hansi Gelter och Mikael Johansson och informerade om Projekt Nepal för 50-tal 4:e klassare
och sedan personalen på Ängsskolan i Överkalix. Mikael filmade samtidigt för ett nyhetsinslag för
TV4Norrbotten.
NYHETSINSLAG
Torsdag 15/2 kl 18 visar TV4 Norrbotten ett inslag (om inget större dyker upp) om Projekt Nepal och Ängsskolan
i Överkalix. Skolelever, lärare och Hansi Gelter interjuvas om Projekt Nepal och hur Ängsskolan kommer att
kunna samarbeta med Fadderskolan i Nepal. Med reservation att inslaget kommer med en senare sändning.
AVRESA TILL NEPAL
Lördag 17/2 kl 06.00 far nästa gäng Projekt Nepal 2001 till Nepal. 25 personer, inklusive filmaren Mikael
Johansson besöker vår Fadderskola och andra skolor i Nepal. Med oss har vi 2 PowerPC Machintosh datorer som
Teknikens Hus, Luleå har skänkt samt 3 st Machintosh som TV4 Norrbotten har skänkt. Gruppen kommer även
att mer formellt inviga vår fadderskola Aspodel Public School som fadderskola - vilket kommer att filmas.
FÖRENINGEN PROJEKT NEPAL
Föreningen Projekt Nepal "nybildades" vid ett extra årsmöte 31/1-01, dvs. bytte formellt namn till Föreningen
Projekt Nepal. I samband med detta har även våra hemsidor uppdaterats (http://welcome.to/ProjektNepal),
med beskrivning av målsättning, presentation av styrelsen, stadgar m.m. Föreningen är mycket aktiv (har dragit
in 42 000:-) men saknar fortfarande föreningsmedlemmar. Vi behöver medlemmar för att kunna fungera som
förening! Du som känner att du vill stödja föreningen (enskilt, grupp, klass, företag m.m.) kan stödja föreningen
med medlemsavgiften 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 och
material till Nepal. Överskottet av medlemsavgifterna går till fadderskolan.
FADDERBARN
De första anmälningarna till fadderbarn börjar strömma in. Vill du stödja ett Nepalesiskt gatubarns skolgång så
betalar du/ni 100:- per månad i minst ett år. Se vår hemsida om fadderbarn på Projekt Nepal-hemsidorna hur
du går till väga.
Varje barn som stöds får en chans till en bra framtid! Många droppar små gör ett stort hav!
JOKKMOKKS MARKNAD
Helena Mörk och Kanchha var under Jokkmokks marknad på församlingsgården i Jokkmokk och pratade lite om
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Nepal och visade bildspel. De berättade även lite om Projekt Nepal och då framförallt om
fadderbarnsverksamheten. Det var ganska mycket publik, ca 100 personer och flera kom fram och frågade om
Nepal och några tog även med sig information om fadderbarn. Vi får nu se om det kommer in några
anmälningar. Det kom även fram två norska ungdomar som var väldigt intresserad av Nepal och som gärna
skulle vilja åka dit som volontär,så det fick adressen till Projekt Nepal hemsidan.
SKOLINSAMLING
Svartlåskola har under en fredskväll i November samlat in pengar till fadderskolan då de sålde fika. Barnen
sjöng, dansade och underhöll. Det blev ungefär 1000 kronor. Det tackar vi för!
FORSKNING
Projekt Nepal har blivit inbjuden av Professor Tony Ghaye, University College Worcester, UK, att delta i ett
"Action Research" projekt. Tony har startat en grupp av brittiska och indiska forskare/hjälparbetare som
studerar och samtidigt hjälper gatubarn i Calcutta. Tony vill att vi även börjar "utforska" vårt projekt, dvs.
beskriver och forskar på vad vi gör inom projektet.
Projekt Nepal kommer därför att bli ett av de utbildnings- och forskningsprojekt som kommer att ingå i Luleå
tekniska universitets nya kunskapsområden inom universitets nya form "Det skapande universitetet - mötesplats
för integrerat kunskapsbyggande" (U2006). Projekt Nepal kommer i första hand att ingå i "Arena Lärande" vad
gäller skolutveckling, men sedan även i "Arena Globala Resurser" vad gäller miljöarbete och miljöfadderbyar.
HEMSIDORNA
För att kunna uppdatera t ex nyhetshemsidan skulle jag vilja att alla som på något sätt agerar inom Projekt
Nepal (samlar in pengar, håller föredrag/information, tema-undervisning, skriver, nyhetsinslag etc.) mailar till
mig, Hansi Gelter, men en kort beskrivning vad ni gjort för, åt eller inom Projekt Nepal.
Om ni hittar något fel, saknar viss information etc. på Hemsidorna, så meddela Hansi Gelter.
SVENSKA SKOLOR
Arbetet med att involvera svenska skolor börjar nu ta form. Fram till nu har det mest rört sig om
intresseanmälan och insamlingar till Projekt Nepal.
De skolor som aktivt vill jobba med kultur och skolutbyte med Nepal, bl.a. via internt bör göra en kort anmälan
till Hansi Gelter. Maila Hansi skolans kontaktperson (namn och mailadress), skolans ev. hemsideadress samt hur
(kort berskivning räcker) ni vill samarbeta med fadderskolan eller andra skolor i Nepal. Meddela även om ni har
sökt/fått externa medel, t ex skolverkspengar för detta. Information om aktivt deltagande skolor och deras
arbete kommer sedan att läggas ut på Projekt Nepal-hemsidan.
TIPS:
Ansökan hos Skolverket om stöd till internationellt samarbete bör vara inne före 1:a mars. Se skolverkets
hemsida (http://www.skolverket.se) Det finns möjlighet att sätta upp ett "multimedia-rum" på skolverkets
hemsidor (http://www.multimedia.skolverket.se) där samverkande skolor (t ex Svensk och Nepalesisk) kan
lägga in gemensamt material, bilder, filmklipp etc. Detta kan vara ett första steg till samverkan mellan skolor i
Sverige och Nepal.
Om du ej önskar delta i denna informationslista om Projekt Nepal, meddela mig (Hansi Gelter). Om du har
några andra du vill ska få denna information - meddela Hansi Gelter.
14/2 2001
Sidan Uppdaterad 2003-03-18 av Hansi Gelter © Copyright
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