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PN-nytt nr 15 2003
Hej!
Här kommer ett nytt utskick av PN-nytt med en kallelse till medlemsmöte och en intervju med Anne-Marie Lindström som
följde med som gäst till
Nepal vårvintern 2003.
Lev väl!
Bo Axhammar, redaktör.
Synpunkter på PN-nytt kan lämnas till mig på mail

Hundra gudomliga epoker skulle inte vara tillräckliga för att beskriva Himalayas alla under.
Sanskritiskt ordspråk

Den 17 februari i år så åkte den sista studentföreningen från lärarutbildningarna i Luleå
till Nepal. Med på resan var förutom studenter och lärare även gäster. En av gästerna var
Anne-Marie Lindström, lärare på högstadiet i Funäsdalen. För Ann-Mari var det inte första
gången hon besökte Nepal och Kathmandu. Hon besökte Nepal med den första gruppen
lärarstudenter från universitetet och var därmed en av initiativtagarna till föreningen
Projekt Nepal. Ann-Mari besökte fadderskolan 1999 och nu fyra år senare återvände hon
till ”brottsplatsen”. PN-nytt passade på att få en pratstund med Ann-Mari.

Ann-Mari i Nepal 1999

2 av 3

Elever vid fadderskolan

Det är fyra år sedan du besökte
Nepal för första gången, kan du
beskriva dina intryck och
upplevelser från ditt första besök?

Nu när du återvände till Kathmandu
och fadderskolan, hur skulle du vilja
beskriva dina intryck, förändringar positiva och negativa?

– Mina första intryck i Nepal, ja det
blev nog en ganska stor chock. Jag
visste att landet tillhörde ett av de
fattigaste länderna i världen men
även om man är förberedd på att
möta en stor fattigdom så blir mötet
ändå starkare än man förväntar sig.
Trots den fattigdom man möter så
har de en betydligt större social
rikedom som vi i västvärlden ofta
saknar. Alla människor har ett stort
värde utan att ha en massa prylar.
Vår västerländska fattigdom består i
vårt materiella behov som ändå inte
ger oss glädje.

– Först blev det glädjetårar på
Kathmandus flygplats när jag återsåg
Biva efter fyra år, det kändes så roligt
att åter få träffa de som har gjort så
djupa intryck i mitt hjärta. Ett annat
mycket glädjande möte var med två
elever på skolan Amrita och Sirjana.
De kände igen mej efter fyra år, jag
blev helt betagen.
– Man hade med hjälp av pengar från
Projekt Nepal byggt ut skolan en del
och det var roligt att se att man hade
kunnat utöka ytterligare tre årsklasser.
Ett annat intryck var att "tid" verkar
vara ett relativt begrepp. Skolan

Länkar
Nepalfakta

2011-01-30 23.04
Watabarans

Projekt Nepal

3 av 3

http://www.projekt-nepal.nu/PNnytt/nepalnytt15.html

2011-01-30 23.04

