Verksamhetsberättelse Föreningen Nepals Vänner 2020
Bakgrund
Föreningen Nepals Vänner (FNV) bildades 2012 för att stödja personella och andra
insatser i Nepal, inklusive kunskapsutbyte mellan våra länder, med syfte att främja
Nepals utveckling.
Verksamhet 2020
Mycket av våra partners verksamhet har ställts om på grund av Corona pandemin som
bröt ut i slutet av mars. Då stängdes landet helt ner, s.k. lockdown, under några
månader. Fortfarande är det mycket som är stängt på obestämd tid.
Föreningens ordförande Torsten Åhs gjorde en resa till Nepal för att besöka ”våra”
projekt mellan den 1 – 21 mars. Han lyckades lämna Nepal med ett av de sista flygen ut
ur Nepal innan lockdown. Han besökte flera av Asal Chhimekee Nepal´s (ACN) projekt i
och runt Pokhara, inklusive skolprojektet i Gorkha distrikt där Arkul School ligger.
Torsten hade även samtal med International Nepal Fellowship, United Mission to Nepal,
Bethesda, Build Up Nepal, Early Childhood Education Center samt privatpersoner som
arbetar med olika hjälpprojekt i Nepal. Allt finns redovisat i en rapport som skickats till
styrelsen.
New Hope - ett skolutvecklingsprojekt
Projektet började 2018 och har pågått sedan dess. Projektet har utvecklats och utökats
med fler skolor i området. Alla skolor i Nepal, inklusive Arkul School, stängdes när
pandemin drabbade landet. Sedan i höstas har barnen kunnat återvända till skolan och
återupptagit skolgången. Mot slutet av året skrevs ett nytt avtal mellan ACN och FNV om
ett två månaders pilotprojekt som drog igång första dagarna i januari 2021. Bland annat
ska lärarna på de olika skolorna utbildas i datoranvändning och engelska för att
förbättra sin kompetens. Bethesdas språklärare i Pokhara kommer att ansvara för
undervisningen som kommer att ske digitalt.
Rökfria och energisnåla spisar i Rolpa
Under året har vi kunnat förmedla medel så att ytterligare 500 spisar har tillverkats och
distribuerats till behövande i Rolpa distriktet.
ACN:s hjälparbete i samband Corona epidemin och monsunregn
Coronapandemin har drabbat Nepal mycket hårt. Arbetstillfällen försvann. Industrier
och andra arbetsplatser i Indien och Gulfstaterna stängdes. Löner hölls inne. Det var ont
om transporter så människor fick gå till fots genom Indien norrut mot Nepal. Gränserna
stängdes så nepaleserna hade svårt att komma in i landet. FNV kunde stödja ACN med
bidrag så att de kunde dela ut matpaket till de hårdast drabbade. Under monsunen blev
det, som vanligt, landras och översvämningar. Även i det fallet kunde FNV vara med och
ge bidrag till ACN:s hjälparbete

Insamlat under 2020:
Enskilda givare
Från Second Hand-butiker
Från andra organisationer
Summa

378 kkr
44 kkr
2 kkr
424 kkr

Förmedlat under 2020:
Spisprojektet
Katastrofhjälp
New Hope 2
Bethesda
Summa

159 kkr
56 kkr
31 kkr
83 kkr
329 kkr

Nepalhelg med Stödkonsert, Korskyrkan, Karlstad
En Nepalhelg planerades tillsammans med Korskyrkan i Karlstad. På grund av Coronan
flyttades datumen fram tre gånger. Förhoppningarna är att ha en Nepalhelg i Karlstad
under våren 2021.
Nepalresa
Den planerande gruppresan till Nepal som skulle bli av under hösten fick ställas in.
Nyhetsbrev – Focus Nepal
Ett nyhetsbrev såg dagens ljus i juni. Sedan dess har tre nummer kommit ut.
Nyhetsbrevet speglar lite av FNV verksamhet i Nepal samt har haft flera intressanta
artiklar om andra organisationers verksamhet och personliga vittnesbörd från Nepal.
Informationstillfällen
Ulla och Peder hann med två informationstillfällen innan pandemin slog till.
Den första var en andakt på boendet Gillet i Örebro, den 12 jan, där de fick möjlighet att
berätta om arbetet i Nepal.
Den andra var på en trivselträff i Korskyrkan, Örebro, den 5 mars.
Vid de båda samlingarna var det sammanlagt ett 80-tal personer som lyssnande.

Örebro den 24 jan 2021
Peder Eriksson

