Verksamhetsberättelse för Föreningen Nepals Vänner 2021
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 2021
Coronapandemin har även detta år påverkat våra partners verksamhet. En del har ställts in
och annat har fått ställas om. Spisprojektet har trots allt kunnat slutföras.
New Hope - ett skolutvecklingsprojekt
Under våren hade Bethesda International Language Centre språkträning på engelska via
Zoom till lärarna på flera lokala skolor i Gorkha. Tanken var att det skulle vara 14 deltagare
men på grund av tekniska problem blev det bara 12 personer som deltog, fem kvinnor och
sju män.
I övrigt har undervisningen till eleverna varit mer eller mindre inställd på grund av Corona
epidemin.
Rökfria och energisnåla spisar i Rolpa
Under året har Spisprojektets etapp 2 blivit fullbordad. Total har 1 111 spisar blivit
distribuerade under etapp 2. Att det blev fler än de 1 007 spisar som var det ursprungliga
avtalet beror på att spisarna blivit billigare än budgeterat samt att några andra
organisationer också har givit bidrag till projektet.
Fortfarande är det 1 905 hushåll i området som inte fått någon rökfri spis installerad.
ACN:s hjälparbete i samband coronapandemin och monsunregnen
Mycket av hjälparbetet via Asal Chhimekee Nepal (ACN) har gått till några olika
katastrofinsatser.
● Föreningen Nepals Vänner har bidragit till ACN:s arbete att hjälpa de fattiga och
behövande som drabbats av coronapandemin.
● Stöd till ett antal byar som förstörts av en skogsbrand.
● Monsunen kom tidigt under året och många byar förstördes av jordskred uppe i
bergen och av översvämningar på slätten. Även där var Föreningen Nepals Vänner
med och bidrog med medel.

Bethesda Suicide Prevention Program
På grund av att många drabbats av livskriser, bland annat beroende på lockdown och
arbetslöshet i spåren av coronapandemin, har självmordstalen skjutit i höjden. Bethesda
International Language and Leadership Development Centre, Pokhara, kom med en
förfrågan om FNV kan stödja deras arbete med att förebygga självmord, vilket föreningen
har gjort.
Många unga har tagit del av seminarierna som hållits på flera olika platser i landet.
Ekonomi för 2021
Intäkterna under året har varit 260 710 kr. Föreningen har sänt 248 402 kr till våra partners i
Nepal.
För mer information hänvisas till årsredovisningen.
Nepal-Webinarium 24 april
Lördagen den 24 april hade FNV ett webinarium via Zoom med ett 40-tal uppkopplade.
Medverkade gjorde Raju Adhikari, ACN, Kristin & Erik Böhler, Okhaldhunga/Norge, Ramu
Rayamajhi, Director Bethesda. En video om Bethesda som Torsten Åhs hade gjort visades. En
mycket lyckad dag!
Nyhetsbrev – Focus Nepal
Nyhetsbrevet har utkommit med fem nummer under 2021. Nyhetsbrevet speglar lite av
föreningens verksamhet i Nepal samt har haft flera intressanta artiklar om andra
organisationers verksamhet och personliga vittnesbörd från Nepal.
Informationstillfällen
Ulla och Peder Eriksson medverkade i en web-gudstjänst från Kristinakyrkan i Lindesberg
söndagen den 18 april. Ett 30-tal personer var uppkopplade och en insamling gjordes till Asal
Chhimekee´s arbete i Pokhara-området.
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