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Födelsedag = Kalas!

På Manjushree-hemmet där våra små barn bor firar man alltid födelsed-
agarna rejält: med sång, fina hattar, och dekorationer i matsalen. Dessutom 
försöker man ordna med någon efterrätt, till exempel mango som det var 
säsong för när Pema fyllde 4 år. 

I detta nyhetsbrev:

Födelsedagskalas

Det nya flickhemmet

Adventsevent 29 nov

Möt Styrelsen: Kjell 

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

gåva till alla barnen så att de ska kunna lära sig cykla - en viktig färdighet i 
livet.
Det är också viktigt att det inte blir ett enskilt barn som får en så fin present 
utan att alla barnen får dela, annars skulle det bli för stora skillnader bland 
barnen.
Det är också därför vi satsar på att ha ett gemensamt utbildningskonto för 
barnen så att alla ska få utbildningar efter förmåga och motivation - inte efter 
hur mycket faddrarna vill/kan skänka. 

Vi är glada att vi lyckats 
få reda på när Pema fyl-
ler år, för det visste vi inte 
när hon kom till oss. 
Just den här födelsedagen 
blev extra festlig genom 
kassaförstärkning från 
Pemas faddrar Tintin och 
Christer, och några dagar 
efter födelsedagen kom 
nästa stora överraskning: 
en cykel till barnhemmet 
- också den från Pemas 
faddrar. Cykeln var en 
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in i det nya flickhemmet i oktober. Vid besök 
i juli fattades fortfarande el-in stallationer och 
målning. Just måleriarbeten utomhus måste 
vänta tills efter monsunen men skall gå att 
genomföra i slutet av september.
Både personalen och barnen ser fram emot att 
få flytta. Det regnar in i det nuvarande flick-
huset och det är dessutom för trångt. I det 
nya huset kommer det att finnas riktiga läx-
läsningsrum och det kommer också att finnas 
ett särskilt matrum så att vi slipper sitta på gol-
vet i köket när vi äter.

Namn: Kjell Lundberg
Ålder: 68 år
Favoritsyssla: Segling på sommaren, 
skidåkning på vintern.

Varför vill du hjälpa gatubarnen i 
Nepal?  

- Jag vill framför allt hjälpa utsatta 
flickor, vilket det tyvärr finns alltför 
många av i Nepal. Jag har sett det med 
egna ögon efter ett par besök i Nepal, 
men man får också oerhört mycket 
glädje och tacksamhet tillbaka från 
de man hjälper.

Tips till andra som vill hjälpa barnen 
i Nepal: 

- Om man har möjlighet att resa till 
Nepal, så kan man få känna den härli-
ga stämningen som råder på flick-
hemmet och barnhemmet. Nepal har 
också en fantastisk natur att vandra i.

I nästa nyhetsbrev träffar du 
ännu en ny styrelsemedlem

Boka in lördag 29 november kl 13-16!

Då är det nämligen dags för årets adventsevent på Musikhuset (Sjömanskyr-
kan) i Gävle. Du kommer finnas sång, musik, och fina saker från Nepal som 
du kan köpa. Vi räknar med att kakbuffén kommer att bli i samma storlek 
som föregående år och självklart kommer vi att ha ett lotteri. Vi kommer 
också auktionera bort den fina tavlan ”Moder Jord” (se bilden nedan) som 
Ami Widahl skänkt till föreningen. 

MÖT STYRELSEN

Du som inte kan vara med 29 novem-
ber, men gärna vill lägga ett bud på 
tavlan, har möjlighet att i förväg 
skicka in ditt maxbud till adress: 
info@gatubarnnepal.net

Du betalar då näst högsta bud + 100kr 
vilket innebär att priset kan bli lägre 
än ditt maxbud, om ditt maxbud är 
högst. Alla pengar från kakbuffén, lot-
terier, försäljning och konstauktion 
går till barnen i Nepal. Alla som ar-
betar för föreningen i Sverige gör det 
ideellt. Bröd och lotterivinster skänks 
till föreningen.

Vi måste också ha i bakhuvudet att om barnen får fina individuella gåvor 
eller har pengar på banken så kan det dyka upp släktingar, som tidigare inte 
alls kunnat ta hand om barnen, med ett nyväckt intresse just eftersom barnet  
äger något.

Vi ses på 
Musikhuset i 

Gävle 29 
november!

Det nya flickhemmet

Byggnadsarbetet går framåt och hyresvärden försäkrar att vi ska kunna flytta


