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PN-nytt nr 19 2004

Till våra svenska medlemmar och faddrar!

Glad sommar på er alla!

Med regnet som i skrivandets stund öser ner utanför mitt fönster kan jag
bara konstatera att den svenska sommaren är här och att ytterligare en
termin har passerat. Ett positivt halvår för föreningen Projekt Nepal med
glädjande resultat på olika plan.
Som vanligt så måste förståss mitt första tack gå till just dig, för den insats
du gjort för Projekt Nepal och för många barn i Katmandu Nepal. I
projektets historia så har vi aldrig haft så många faddrar som just nu. 41
barn har i dagsläget stöd från svenska faddrar förmedlade via föreningen.
Det är glädjande för oss, för lärarna på skolan, och inte minsta barnen och
deras föräldrar.
Under våren har lärarna och andra anställda på skolan av styrelsen fått i
uppdrag att titta över de fysiska förutsättningarna där. Efter ett
personalmöte i maj så resulterade det i en lista på nio punkter på de
viktigaste förbättringarna som anses nödvändiga. Styrelsen har utifrån
detta beslutat att föreningen under hösten aktivt och med ekonomiska
medel ska bistå med hjälp till två konkreta projekt.
För det första ska skolans toaletter genomgå en grundlig renovering. Att
bra hygien är en viktig faktor kan nog alla hålla med om. Vissa av er
kommer nog ihåg att föreningen för ett antal år sedan hjälpt skolan med
just medel till att bygga toaletter. Dessa finns men behöver förbättras
avsevärt, inte minst då det i dagsläget går betydligt fler elever på skolan.
Andra konkreta projektet är att vi ska hjälpa skolan att bygga upp ett
bibliotek. Det kan ske på olika sätt. Dels att vi från Sverige kan skicka ner
engelsk litteratur, dels att vi bidrar med medel för inköp av böcker på
plats. Under hösten kommer vi vidare undersöka vilken typ av litteratur
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som skolan verkligen behöver.
Efter en del tekniska bekymmer så har lärarna på skolan på allvar ”fått i
gång” den digitalkamera som tidigare skänkts till skolan. Tanken är att vi
kontinuerligt ska få bilder från skolan, bilder som vi kan lägga up på vår
hemsida. www.projekt-nepal.nu
Redan nu kan du hitta några första bilder där som nyligen skickats till oss.
Jag vill återigen ta tillfället i akt att påminna om vår hemsida. Glöm inte
att den innehåller mycket ”matnyttigt”!
Under våren så har två engagerade tjejer, Sanna och Erica, från gymnasiets
ledarskapsprogram gjort ett specialarbete om Nepal och trafficking. I sitt
arbete har de jobbat nära oss i föreningen och jag kan verkligen
rekommendera er att läsa deras arbete som nu ligger publicerat på vår
hemsida.
En vän till mig frågade mig för ett tag sedan;
- Du David, hur orkar du fortfarande hålla på med den här
”Nepalgrejen”. Är du inte less efter alla dessa år ?! (Startade 1997)
Jag försökte förklara den känsla av glädje och tillfredsställelse som jag
känner när jag bevisligen kan se att vårt arbete ger resultat. Så länge den
känslan fortfarande finns kvar så är jag också beredd att fortsätta vårt
arbete. Jag kan bara hoppas att du som läser detta också delar en del av
min känsla, att du känner att ditt bidrag faktisk gör skillnad och, som det
sades i en stor faddergala nyligen, faktiskt gör jorden till en liten bättre
plats att bo på!!

Återigen, ett stort tack för att du vill stödja Projekt Nepal!!
Varma sommarhälsningar

David Broström
Ordförande Projekt
Nepal

Synpunkter på PN-nytt kan lämnas till mig på mail. Detta gäller även ifall
du vill avbeställa PN-nytt. Maillistan för PN-nytt består av 123 personer.
Bo Axhammar, redaktör bo.axhammar@tele2.se
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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 Child Development Society. Föreningen förmedlar även
fadderbarn vid fadderskolan Aspodel Public School. Information om föreningen hittar du på
vår hemsida http://www.projekt-nepal.nu
Styrelsen för ProjektNepal
Ordförande David Broström
Sekreterare Arne Forsman
Kassör Helena Lilja
Suppleant Anders Holmqvist
Suppleant Fredrik Broman
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Föreningens insamlingskonton
Medlemsavgift 100kr/år Bg 5570-1577
Att bli fadder kontakta Helena Sunuwar
Fadderbarnskonto Bg 5570-1569
Stöd till Fadderskolor Bg 5570-1676
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