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Den 5 mars 2013 anlände vi förväntansfulla på Tribhuvan International
Airport i Kathmandu, Nepal. Det har varit tre mycket intressant och
lärorika år, som gått alldeles för fort. Redan om ett par veckor lämnar
vi Nepal och återvänder till Sverige. Ofattbart! Vi är så oerhört
tacksamma att vi får avsluta våra yrkesverksamma liv här i Nepal. När
vi kommer till Sverige blir vi pensionärer.
Under den gångna veckan har vi båda varit på resa. Ulla reste
västerut till Rolpa för det tredje och sista utbildningstillfället hon
Självhjälpsgrupp i Thabang
haft för sina nepalesiska kollegor om hur man analyserar
dricksvatten. Därefter gjordes ett projektbesök norrut till Thabang
där två självhjälpsgrupper besöktes. Det var mycket intressant att få
höra och se hur människors vardag på ett positivt sätt påverkas av
arbetet som bedrivs av INF/EFK. Nästan alla hushåll har nu toaletter
och behöver inte heller längre spendera flera timmar dagligen för att
tillgodose familjens behov av dricksvatten. Samtidigt med besöket
togs vattenprover som analyserades.
Peder reste österut till Dhulikhel och Kathmandu University Technical
Training Center (KUTTC). Under ett par års tid har han, på deltid,
varit knuten till KUTTC efter att ha tillfrågats om att vara med och
starta upp yrkesutbildningar för elektriker. Förra vintern
genomfördes den första kursen. I år har utbildningen utökats med
industrielektriker utbildning. I februari startades kursen. Det är fem
mycket intresserade och motiverade killar som går denna utbildning
och samtidigt en tjej som går den grundläggande elektriker
utbildningen. Hon kommer från östra Nepal, från samma område som
tjejen som deltog i utbildning förra året. Peder kan med stolthet
överlämna den fortsatta utbildningen till sina nepalesiska kollegor.

Ulla och ett par medarbetare
i Thabang

Peder med eleverna på
industrielektriker utbildningen

Som vi skrivit tidigare invigdes öronsjukhuset den 4 november 2015.
Sedan sjukhuset öppnades för ett halvår sedan, har ett par tusen
patienter behandlats och av dessa har ett par hundra fått
operationer utförda.
Ett par dagar efter jordbävningen den 25 april förra året blev vi
både mycket engagerade i Asal Chhimekee (Goda Grannar) och
kyrkorna i Pokharas gemensamma hjälparbete (ACN/PCC). De
mobiliserade 100-tals människor i Pokhara som packade
förnödenheter som sedan distribuerades till de drabbade
områdena i flera distrikt öster om Pokhara. Vårt arbete var att
samla in berättelser och bilder från både drabbade och
volontärer. (Hör av dig om du är intresserad av att ta del av dessa
gripande berättelser). Vi har även varit med på flera resor till byar
i Gorkha distriktet. Den första fasen med akut hjälparbete är
slutförd och har övergått i ett uppbyggnadsarbete. ACN/PCC
kommer att vara med och bygga upp både kliniker och skolor. Den
första kliniken är uppförd och invigdes för ett par veckor sedan.
För någon vecka sedan blev direktiven från staten klara om hur
skolor ska byggas. ACN/PCC kommer att bygga ett antal skolor i
Gorkha distriktet. Samtliga skolbarn har redan fått skolväskor
med skolmaterial.

Instruktioner hur
inkopplingarna ska göras

Glad pojke upptäcker vad som
finns i skolväskan

Föreningen Nepals Vänner har beslutat att fortsätta med stöd till
Nepal. Målet är att vara med och sponsra byggnationen av en
lågstadieskola (primary school), kommer det in mer pengar, kan fler
skolor byggas med medel från Sverige. Vi vill varmt rekommendera
att du fortsätter/börjar skicka in pengar till Föreningen Nepals
Vänner. Allt kommer att oavkortat gå till skolbyggen genom ACN/
PCC i Gorkha distriktet.
Vi vill tacka för det stöd vi känner från dig i omtanke, förbön och
omsorg på olika sätt. Tack för alla brev och hälsningar vi fått på
mailen och på Facebook.

Snart kommer de att få en riktig
skolbyggnad

Med vänliga hälsningar
Ulla och Peder

Vill du stödja arbetet använd gärna Nepals Vänners girokonton;
bankgiro 122-4708, plusgiro 656442-1
E-post:
ulla@malmgatan.se
peder@malmgatan.se

Skype:
ericsson.ulla
peder50

Hemsidor:
www.efk.se
www.inf.com
www.nepalsvanner.se

