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Hej!
Här kommer PN-nytt på årets sista skälvande dagar. Det gångna året har kantats av
händelser som visat att en utsträckt hand behövs i vår värld. Detta gäller i synnerhet våra
vänner i Nepal vilket David berör här nedanför. Vår förhoppning är att det nya året skall föra
med sig förhandlingar och en fredlig utveckling i Nepal.
Under våren planerar nästa studentgrupp från lärarutbildningen vid Luleå tekniska
universitet att besöka Nepal och fadderskolan. Och vi hoppas att samarbetet mellan svenska
skolor och fadderskolan skall fortsätta att utvecklas.
Ha det så gott
Bo Axhammar, redaktör.
Synpunkter på PN-nytt kan lämnas till mig på mail

Länkar
Nepalfakta

Med den här hälsningen vill jag tacka alla faddrar och alla andra som
under år 2002, och även tidigare år, hjälpt oss i Projekt Nepal och
framför allt barnen vid fadderskola Aspodel Public School (APS), i
Katmandu Nepal. Utan er hjälp så skulle många av de barn som i dag
går på APS inte kunnat gå där. Kanske hade de i stället varit tvungna
att gå ute på gatorna och tigga pengar eller sälja småsaker till
turister.
På vår skola, för vi kan ju kalla den vår eftersom vi tillsammans har
hjälpts åt att göra den till vad den är i dag, har det i år gått ungefär
300 barn. Eftersom många familjer i Nepal har hört och sett att det är
en bra skola så tror lärarna att det ska bli många fler barn nästa år.
Biva och Birendra, som äger och driver skolan, är lite bekymrade över
hur alla barn ska rymmas nästa år. De vill ju att alla ska ha möjlighet
att gå där men det finns inte tillräckligt med klassrum.
Många av våra svenska partnerskolor har under året anordnat
insamlingar, basarer, kvällsfester, bakat snickrat fejat och grejat och
sålt saker för att få in pengar till våran förening. En del av dessa
pengar har vi sparat för att använda då det verkligen skulle behövs i
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vår skola. Vi skrev i vinter ner till skolan och frågade alla som
arbetade på skolan vad som de tyckte var mest nödvändigt att
förbättra på skolan. Vi fick en lista där de hade rangordnat de saker
som de tycker behöver göras. Högst på listan var ett nytt klassrum.
Därför beslutade vi, styrelsen i Projekt Nepal, att hjälpa till att
bygga ett nytt klassrum! Vi kommer att skicka ner ekonomisk
hjälp för att möjliggöra starten av byggandet i början av nästa
år!
Nu väntar vi alla med spänning för att se hur det nya klassrummet
ska se ut. I februari åker en grupp från Sverige ner till Nepal och
kanske, kanske har de börjat bygga det nya klassrummet då. Kanske
kan vi då få med foton hem så vi här i Sverige kan se hur bygget går.
Återigen, tusen, tusen tack till er alla. Det bidrag ni givit har betytt
mycket för skolan i allmänhet och era fadderbarn i synnerhet. Jag
hoppas att ni vill fortsätta stödja era fadderbarn, och vårt ideella
arbeta för Asphodel Public School även nästa år.
Varma julhälsningar

David Broström

Föreningen ProjektNepal är en ideell förening som ska vara en sammanhållande länk i samarbetsprojekt
mellan Luleå tekniska universitet, Nepalesiska skolor och svenska grundskolor. Målet är att stödja och
uppmuntra internationellt pedagogiskt och kulturellt utbyte.
Föreningen har idag två fadderskolor i Kathmandu som vi förmedlar ekonomiska medel till, Aspodel
Public School och Sushamas skola. Föreningen förmedlar även fadderbarn vid fadderskolan Aspodel
Public School. Information om föreningen hittar du på vår hemsida http://www.welcome.to
/ProjektNepal
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Föreningens insamlingskonton
Medlemsavgift 50kr/år Bg 5570-1577
Att bli fadder kontakta Helena Sunuwar
Fadderbarnskonto Bg 5570-1569
Stöd till Fadderskolor Bg 5570-1676
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