Med färska hälsningar från Nepal!
Nyss hemkommen från en 45 dagars resa, där
jag fått möjlighet att besöka flera av de olika
projekt som Nepals Vänner är med och stöder,
vill jag gärna dela med mig av några starka
intryck.

Det var roligt att se att elevantalet har
fördubblats under det senaste läsåret.
Lärarna inser behovet av mer kunskap i
engelska så att de ska kunna lära eleverna.
Vi har lovat att vara med och stödja ett projekt
som fått namnet New Hope, där bättre
kunskaper i engelska för båda lärare och
elever ingår som en del.

Spisutdelning i Rolpa
Jag fick också hjälp att ta mig
upp för bergen i Rolpa, i västra
Nepal, och där vara med på
spisutdelning.
Jag besökte även byar som
fick sina spisar för rätt länge
sedan, och de kunde verkligen
intyga att det nu går snabbare
att laga mat och att det går åt
betydligt mindre med ved.
Vilket varit en av huvudmotiveringarna till projektet.

Skolan i Arkul & New Hope
Första avstickaren blev till den lilla byn Arkul,
i Gorkha distriktet, där vi finansierat bygget av
en ny skola, efter att den gamla blev totalförstörd i jordbävningarna 2015.

Utbildning i pedagogik ingår också. Men även
utrustning till skolorna och hjälp till skolavgifter
m.m. för dem som inte har möjlighet att betala.
Projektet beräknas pågå i några år och vi
hoppas att många vill vara med och bidra.
Gärna med en summa varje månad via autoöverföring från ditt bankkonto.

Vi besökte också en by som
hade hört talats om de rökfria
spisarna och de undrade om
inte de också skulle kunna få
sådana.
Jag kunde bara uppmuntra
dem att ansöka och så får
deras ansökan klättra den
långa vägen, så får vi se om
den når fram till oss.
Självklart ska vi hjälpa även
denna by, om vi får frågan.

Spisarna kommer på en traktordragen vagn och
lastas om till bärkorgar. Sen bärs de uppför
bergen till olika byar .
Med en bländande panoramavy förrättar vi högtidlig utdelning av spisarna, efter att mottagarna
lyssnat till noggranna instruktioner för montering
och skötsel.
Jag filmar också i ett hem som ännu inte fått
någon spis. Här lagar man sin mat över en öppen
eld. Inom två minuter svider ögonen så att man

Från väst till öst
Jag fick också möjlighet att besöka UMN:s
sjukhus i Okhaldunga. (United Mission to
Nepal)
Det blev spännande dagar när jag fick vara
med på den kurs som Pernilla Ardeby höll
för en grupp sjuksköterskor.
Kursen vill hjälpa personalen att se världen
ur barnets ögon.

Stort Tack till dig som varit med och bidragit till att
vi har kunna stödja de här projekten!
Vi hoppas att du vill fortsätta!
För en stående överföring använd Bankkonto 9960
4206 564421
Swish 123 567 23 81
Bankgiro 122-4708
Plusgiro 656 442-1

Vi önskar dig en riktigt fin jul och ett
Gott Nytt År!
Med hälsningar från hela styrelsen i Nepals vänner
genom Torsten Åhs.

