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Nuläget i Nepal 
De flesta av barnen på våra två barnhem mår bra och de är väldigt duktiga i skolan. De minsta barnen går i förskolan och det 

är tydligt att de utvecklas snabbt i den goda miljön på montessoriförskolan. Det är nu 14 flickor på Child Help and Care Cen-

ter i Gokarna och 13 barn, både flickor och pojkar, på Manjushree Child Care Center i Jorpati. På den här resan hälsade jag 

också på ett av de barn som bor hos en anhörig men vi betalar skola och hälsovård till. Det var Susma i byn Tulopakhar som 

bara ligger ca 10 mil från Kathmandu men mentalt ljusår från staden. Landskapet runt Tulopakhar är vackert men kan inte 

föda sina invånare på de smala terrasserna man odlar på. Folk från byn drar till sta’n för att tjäna pengar men hamnar ofta i 

kåkstäder och slumområden som daglönare.  

Vi hittade skolan och Susma, som är lillasyster till Pema Dolma som bor på vårt flickhem. Skolan var synnerligen enkel och 

två lärare hade att hantera 70 barn från fyra till 12 år. De satt i två klassrum och en flock satt också utanför klassrummen och 

räknade intensivt på några tal. När den där konstiga utlänningen (jag) dök upp flög alla ungarna upp och stod givakt och 

tänka sig att det var Susma som fick besök! Ett äldre barn avdelades att följa oss ner till Susmas farmor som bor bara en 

kvarts promenad från skolan.  Farmor var inte så imponerad över att hennes barnbarn fått en docka men hon var nöjd med 

de varma strumporna och dunjackan till flickan. Även om det inte är så hög höjd blir vintrarna kalla här. 

En del tid tillbringades med de små barnen som bor i mycket enkla rum i en länga bakom förskolan. Egentligen skulle jag vilja 

ha ett bättre hus till dem men vi kan nog förbättra huset. Det som är så otroligt bra är att förskolans kök och matrum får an-

vändas alla dagar, även när förskolan är stängd och den stora fina trädgården där det finns lekutrustning och man också od-

lar både mat och blommor. 

Flickhemmet däremot är i så dåligt skick och dessutom för trångt så vi måste hitta ett nytt hus före nästa monsun som star-

tar framåt mitten av juni. Jag åkte runt och tittade på många hus men vi har krav både på att det ska finnas minst ett stort 

rum och att det ska finnas flera badrum så det är inte lätt att hitta. Några av dem som ville hyra ut var av det mer fantasifulla 

slaget och ville hyra ut de mest fasansfulla ruckel och lovade att vi fick renovera precis som vi ville. Jo tack men vi vill ha ett 

hus som är färdigt att flytta in i och inte börja med att renovera och bygga om och dessutom betala full hyra. Vi hittade hus 

under byggnation som skulle passa precis och ägaren skulle vara klar med bygget i mars. Sedan avstannade bygget och äga-

ren ville ha en miljon rupees i förskott på hyran, det är ju bara 2 år och 5 månaders förskott! Det var ju så att dottern skulle 

gifta sig och det var akut så nu gick byggbudgeten till bröllop istället.  

 

Eva Holmberg-Tedert 

Kallelse till årsmötet 
Föreningen för gatubarn i Nepal kallar till årsmöte, söndagen den 13 april kl. 16.00 

Kvarterslokalen, Kaserngatan 58 (ingång från gården) 

 

Dokument inför årsmöte skickas ut till medlemmar i god tid innan årsmötet. 

 

Varmt välkomna! 



Ekonomisk redovisning 2013 

Vi har under året haft utgifter på 482 897:- svenska kronor 

 

Fördelningen av utgifterna är: 

466 221:- har skickats till Nepal 

   7 625:- har gått till tryckkostnader av vår informationsfolder 

   4 051:- är bankavgifter  

   5 000:- avgift till Stiftelsen för insamlingskontroll 

 

Under 2013 har vi samlat in 817 329:- vilket innebär att vi klarar verksamheten under början av 2014 också. Detta 

är viktigt då en stor del av bidragen kommer in i december och utgifterna är jämt fördelade över hela året.  

Vi kommer också att kunna avsätta pengar till vår särskilda fond för utbildningar efter klass 10 och yrkesutbildning-

ar. 

 

Utgifterna i Nepal har gått till följande: 

OBS! att utgifterna i Nepal redovisas i nepalesiska rupees och svenska kronor. 1000 rupees har varit ca 75 SEK i 

genomsnitt under året. 

 

   869 572:- mat och hushållsutgifter         SEK 65 217:- 

   835 513:- skol- och förskoleavgifter        SEK 62 663:- 

   831 563:- hyra av våra två hus, flickhemmet och småbarnshemmet   SEK 62 367:- 

1 112 265:- löner till personalen i Nepal inkl arvode till psykolog och tolk  SEK 83 419:- 

   186 397:- hälsovård          SEK 13 979:- 

   470 050:- böcker, sport och lek        SEK 35 253:- 

    40 785:-transporter          SEK  3 058:- 

    98 000:- blivande barnmorskor        SEK  7 350:- 

  244 262:- övriga utgifter          SEK 18 319:- 

    86 060:- utrustning NA-salar på skolan särskild donation från ABF   SEK  6 454:- 

    75 000:- skolböcker till barn särskild donation från ABF    SEK  5 625:- 

  215 400:- mat till barn på gatan främst i Shantinagar slumområde   SEK 16 155:- 

5 064 867:- Summa utgifter i Nepal under hela 2013.    SEK 379 859:- 

Överskjutande medel sänt till Nepal avser januari 2014. 

 

Medlemsavgift 2014 

Det är hög tid att betala medlemsavgiften för 2014.  

Medlemsavgiften på 100 kr sätts in på vårt nya 90-konto: 

 

PG: 900365-8 

BG: 900-3658 



Namuna har lämnat kroppen 

För att agera i föreningens namn krävs samarbetsavtal 
Privatpersoner, företag, andra föreningar eller organisationer kan inte verka i vårt namn. Det innebär att ingen kan sälja  

saker, föreläsa eller på något sätt samla in medel och företräda föreningen för Gatubarn i Nepal utan styrelsens medgivande.  

 

Eventuella förfrågningar om samarbete ska inges skriftligen och beslutas av styrelsen. De eventuella medel som insamlats 

enligt överenskommelse ska redovisas och sättas in på vårt 90-konto!    

 

En av våra första flickor som bodde hos oss på 

flickhemmet i Kathmandu var undernärd och 

sjuk. Vi ordnade den hjärtoperation hon behöv-

de. Hon var konstnärligt begåvad men redan så 

förstörd av livet på gatan. Hon orkade inte gå i 

skolan och suget efter droger och den frihet hon 

längtade efter gjorde att hon valde att lämna 

tryggheten på vårt hem för livet på gatan. Vi har 

följt henne och sett till att hon fått mediciner och 

varma kläder men det förslår inte mot det hårda 

livet på Kathmandus gator. Nu är hon död. Jag 

känner en stor sorg över att vi inte förmådde 

rädda denna flicka som nu lämnat världen bara 

18 år gammal, men vi gjorde allt vi kunde. 

 

Eva Holmberg Tedert

Insamlingsmål för föreningen 

Mål för 2014: 750 000 

 

Just nu: 137 000 

 

(uppdaterat 140214) 


