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PN-nytt nr 22 2005
Hej!
Detta PN-nytt innehåller ett brev från avgående ordförande David Broström till alla faddrar
och vänner till föreningen. Ny ordförande är Fredrik Broman men David kvarstår i
styrelsen som vice ordförande
Ber att får önska en trevlig sommar.
Bo Axhammar, redaktör
Har du synpunkter på PN-nytt eller vill avbryta prenumerationen så skicka mig ett mail

Sommar, sommar, sommar!

Hej alla Nepalvänner och faddrar! Sommaren tågar in, med den semestrar och
välförtjänta ledigheter. Projekt Nepal tar också ett välförtjänt sommarlov men innan
dess skulle jag vilja informera om några saker.
Tidigare skrev jag till er alla och berättade om situationen kring hotet om att
skolbyggnaderna och marken för vår fadderskola skulle sättas till försäljning av
markägaren. Under hela våren har vi haft kontinuerliga kontakter med skolledningen
och i dagsläget finns i alla fall inga sådana planer. Den informationen vi har fått är att
hotet ligger kvar men att inga konkreta åtgärder är vidtagna. Från föreningens sida
har vi försökt få mer information om nya alternativ, tomter, lokaler och kostnader på
dessa. Det är inte alldeles lätt att få en klar bild kring dessa frågor. Sannerligen
också på grund att läget generellt fortfarande är mycket oroligt i landet. En
konsekvens är förståss att de planer som funnits på att restaurera skolan nu tillfälligt
lagts på is. Det finns ju ingen mening i all starta en restaurering om skolan i nästa
läge kommer att säljas
Så, så som lägets er ut nu finns inga akuta planer från föreningens sida annat än att
vi inväntar mer uppgifter och kalkyler från Nepal. Då risken inte heller i dagsläget
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verkar akut så kan arbetet och skolan fortsätta som förut, och så även vår stöttning
av den.
En fråga som vi under våren har behandlat är hur vi ska agera när våra fadderbarn
går ut från Asphodel Public school och vidare till andra skolor. Givetvis så förstår vi
att man som fadder skapat sig en relation med sitt fadderbarn och därmed gärna
skulle vilja fortsätta stötta dess skolgång även i högre årskurser än vad fadderskolan
har. Vi har resonerat med skolan och efter det kommit till följande beslut.
De fadderbarn som vi inom föreningen förmedlar kan vi ta ansvar för så länge som
de går kvar på vår fadderskola. De faddrar som vill fortsätta kontakten efter att de
lämnat skolan är givetvis välkomna att göra det men den kontakten måste då ske på
egen hand. Varken föreningen eller skolan har tyvärr möjligheten att administrera
kontakter och utbetalningar efter detta. Jag hoppas alla har förståelse för det och får
gärna kontakta oss i styrelsen med frågor och åsikter.
Jag vill också passa på att påminna om hemsidan. www.projekt-nepal.nu. Där ser vi
till att lägga ut den senaste informationen som vi får från skolan. Här finns också
kontaktuppgifter till styrelsen om ni undrar över något.
Vi har tyvärr fortfarande vissa problem med brevväxlingen till och från Nepal. E-post
fungerar oftast bra även om det då och då under våren legat nere. Fram för allt har
vi problem att få barnens brev och fotografier. Postgången tar enormt lång tid och
det händer att paket försvinner, TROTS att all post skickas rekommenderat. Även
här hoppas jag ni har överseende, även om det är så att det kan dröja länge mellan
gångerna som ni får brev från era fadderbarn. Skulle ni vilja ha information där
emellan, hör av er till någon av oss i styrelsen kan vi skicka e-post med förfrågan.
Till sist vill jag också med detta brev med varm hand lämna över ordförandeskapet
till Fredrik Broman. Jag kommer sitta kvar som vice ordförande men rodret för
Projekt Nepal tas från hösten med stark hand över av Fredrik, som efter sommaren
kommer skriva en presentation till er alla.

Tack för ert engagemang och ert förtroende för föreningen Projekt Nepal!

Varma sommarhälsningar David Broström

Föreningen ProjektNepal är en ideell förening som ska vara en sammanhållande länk i
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samarbetsprojekt mellan Luleå tekniska universitet, Nepalesiska skolor och svenska grundskolor.
Målet är att stödja och uppmuntra internationellt pedagogiskt och kulturellt utbyte.
Föreningen förmedlar ekonomiska medel till, Aspodel Public School . 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

Föreningens insamlingskonton

Ordförande Fredrik Broman
Vice Ordförande David Broström
Sekreterare Arne Forsman
Kassör Helena Lilja
Suppleant Anders Holmqvist

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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