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Kära vänner!

Tack för att du/ni är med och förändrar livet för barn och 
ungdomar i Nepal genom ert bidrag till 
återuppbyggnaden av en av de många skolor som 
raserades under jordbävningen 2015. 

Organisationen, Asal Chhimekee Nepal (ACN) ”Goda 
grannar” i Pokhara, var snabba med att organisera ett 
stort hjälp- och katastrofarbete direkt efter 
jordbävningen. 
ACN har åtagit sig att finansiera återuppbyggnaden av 
både hälsoposter och skolor i Shreenathkot VDC under 
förutsättning att medel kommer in. Fem hälsoposter är 
redan klara och tagna i drift. Föreningen Nepals Vänner 
bestämde sig för drygt ett år sedan att bekosta 
byggnationen av en av skolorna genom ACN. Skolan 
heter ”Arkul Primary School” och ligger i Shreenathkot i 
Gurkha distrikt. Byggnationen började i november 2016 
och beräknas vara klar i mars/april 2017.  

Ulla och Peder Eriksson har många års erfarenhet från 
arbete i Nepal och bodde i Pokhara när jordbävningen 
drabbade landet. De engagerade sig i ACNs 
hjälparbete och har följt den på nära håll. Läs mer om 
ACN på deras hemsida: http://acn.org.np/we-at-
earthquake-relief-a-wider-story/

ACN har delat ut skolväskor till 

alla skolbarnen

En förväntansfull pojke



E-post:  
ulla@malmgatan.se 
peder@malmgatan.se

Hemsidor: 
www.efk.se 
www.acn.org.np 
www.nepalsvanner.se

Glädjande nog har två tredjedelar av kostnaderna 
kommit in och förmedlats till ACN. Under 2017 
behöver vi få in de resterande 200 000 kr för att 
täcka alla kostnader för skolbyggnader, toaletter 
och inredning (såsom White boards, bänkar, stolar 
etc.). Den nya skolan ska ge plats för ett 25-tal 
lågstadieelever. Barnen kommer att få en 
jordbävningssäker skola nära sina hem och med 
betydligt bättre faciliteter än de tidigare haft.  När 
de ges möjlighet till en bra utbildning ökar också 
sannolikheten att de stannar kvar i sin hembygd, 
kan medverka till att utveckla samhället och 
därmed få en bättre framtid.

ACN kommer att fortsätta att övervaka projektet för 
att försäkra att det leder till en hållbar förbättring för 
lärare och elever tillsammans med skolledningen. 
En utvärdering av konstruktionen av den 
jordbävningssäkra skolbyggnaden kommer att 
göras. ACN har planer på att förbättra 
utbildningskvaliteten genom att ge institutionellt 
stöd (lärare/ledarutbildning) och studentstöd (hälsa 
och rådgivning). För dessa stödåtgärder kommer 
ACN tillsammans med lokala organisationer och 
församlingar att hålla rådgivningssessioner för barn 
vilket kommer att bidra till att minska den negativa 
psykosociala påverkan de varit utsatta för.

Än en gång, Ett stort tack för ditt/ert bidrag till 
återuppbyggnaden!

För föreningen Nepals Vänner,
Peder Eriksson
Tf. ordförande

Stålskelettet för att skolan ska bli jordbävningssäker

Väggarna är på väg upp

Nepals Vänners konton för återuppbyggnaden av en lågstadieskola.
bankgiro 122-4708, plusgiro 656442-1


