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Som vanligt har flickorna på vårt barnhem i Gokarna överträffat sig själva 

Läsåret i Nepal börjar i mitten av april och slutar i månadsskiftet mars-april 
med en veckas skriftliga prov. Skrivningarna är lika för alla barn i Nepal oav-
sett om man går i privat skola (som våra barn) eller i en statlig skola. Des-
sa prov återkommer tre gånger per läsår, vid varje terminsslut, och är helt 
avgörande för betygen. Redan i förskolan får barnen betyg i några få ämnen 
som nepali, engelska, matematik. 40 % rätt krävs för godkänt och dessutom 
måste man ha lika mycket i varje enskilt ämne. 

Alla våra flickor är godkända och det med råge. Fem av dem har ofattbart nog 
över 90 %, vilket är remarkabelt. De hör till de absolut bästa på hela skolan.

Flera av våra flickor fick ju inte börja skolan när de skulle utan först flera år 
senare, men det kämpar de hårt med att ta igen och många av dem hoppar 
över klasser och är på väg att komma ifatt sina årskamrater. 

Den flicka hos oss som har allra svårast för sig var underkänd i nästan alla 
ämnen sin första termin. Hon har gått i skolan hela tiden men haft oerhört 
stor frånvaro sedan hennes mamma dött och pappan förlorat sitt hus. Flick-
an sov under ett träd i närheten av vårt hem och det är ju inte så konstigt att 
det blir si och så med skolgången då. Den här tjejen är skadad av svält och 
kommer alltid att ha det jobbigare än andra. Hon kommer alltid att behöva 
kämpa hårdare, men maken till “fighting spirit” har jag aldrig skådat. Detta 
läsår, i tvåan, lyckades hon komma över 53 % i slutbetyg och genom att ha 
sett hur hårt hon jobbat så är detta en prestation som till och med går utöver 
de andra flickornas, trots deras skyhöga betyg.

Bli medlem
Hjälp oss att hjälpa gatubarn i Nepal genom att bli medlem i vår förening. Som medlem har du en unik 
möjlighet att vara med och påverka vårt arbete. 

Ett medlemskap kostar bara 150 kr per år. Gå in på vår hemsida: 
www.gatubarnnepal.net och fyll i vårt anmälningsformulär. 

Vill du ge en valfri gåva betalar du in till något av våra 
90-konton: 
PG: 900365-8 
BG: 900-3658
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Rapport från årsmötet 2014

Beslut:

Ändringar i stadgarna:

Jag tror att många av våra barn kommer att kunna gå vidare till högre utbi-
ldningar. Så nödvändigt i ett land som Nepal som lider svår brist på utbildad 
arbetskraft. Det behövs läkare, ingenjörer, sjuksköterskor och andra akade-
miker. Dessutom tror jag att det är helt rätt och otroligt viktigt inför fram-
tiden att vi har inrättat en särskild fond för högre utbildningar dit vi avsätter 
pengar (se beslut från årmötet). Med högre utbildning menar vi efter klass 
10, det vill säga även det som motsvarar gymnasieskolan. 

Naturligtvis kommer inte alla att ha förmåga läsa högre utbildningar och då 
ska vi hitta lämpliga yrkesutbildningar till exempel via lärlingsplatser. Men i 
ett land där arbetslösheten är 49 % gäller det inte bara att barnen är smarta 
utan att vi som stödjer dem också är det: att vi fonderar medel för att ha råd 
att ge dem riktiga utbildningar.

/Eva Holmberg Tedert
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Medlemsavgiften höjs till 150 kr per år.
Vi inrättar en utbildningsfond för flickornas högre utbildning. Ni som vill 
skänka ett särskilt bidrag till det, märk er inbetalning med ”högre utb”.
2013 års överskott läggs in i 2014 års verksamhetsbudget. 300.000 kr 
avsätts till den högre utbildningsfonden varav 170.000 kr är öronmärkta 
donationer.

Styrelsen har 1 ordförande, 1 kassör och 6 ledamöter. Styrelsen väljs av                    
årsmötet.
Tidbegränsade mandatperioder: ledamöter sitter växelvis 2 år. De som 
väljs in i år väljs in på 2 år och övriga styrelsemedlemmar sitter 1 år till 
innan omval. Ordförande väljs på 1 år i taget.
Det måste vara minst fem (5) ledamöter för att styrelsen ska vara besluts-
för. 
Den framtida reservfonden ska vara 300.000 kr (OBS! Ej detsamma som   
den högre utbildningsfonden).
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Styrelsen består av:
Ordförande Anneli Nilsson, vice ordförande Heléne Grell, kassör Lena Sköld, 
Eva Holmberg Tedert, Ingemo Åström, Catarina Carlsson, Kjell Lundberg 
och Joakim Oldéen.

Information om revisorer
Föreningen har nu en auktoriserad revisor med anledning av svensk insam-
lingskontroll beviljade 90-konton. Revisorn som anlitas för uppdraget heter 
Lise-Lotte Sjöö och kommer från Grant Thornton.
Gabriella Persson Turdell kvarstår som lekmannarevisor.

Valberedning 
Valberedningen består av Marianne Andersson och Annica Frank.

Målet 2014: 750.000 kr
Just nu: 448.521 kr
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Forest Star-festivalen
På Foreststar-festivalen, som går av stapeln den 20-23 juni, finns Förenin-
gen för gatubarn i Nepal representerad av Samuel som kommer att berätta 
mer om våra verksamheter i Kathmandu. Du kan läsa mer om festivalen på 
www.foreststar.se.

Ha en riktigt trevlig sommar! 

Läget just nu

Insamlingen för att hjälpa gatubarnen i Nepal fortsätter och vi ser väldigt 
positivt på framtiden. Hittills har ni hjälpt oss att samla in klart över hälften 
av årets målsättning. HURRA!

Kom ihåg:
Du kan inte hjälpa alla men du kan 
spela en avgörande roll för dem du 

hjälper.
Skillnaden kan vara Du!
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