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Examen!

Vår första sjuksköterska Chanda Ghalan är godkänd i sin grundexamen efter 
två år i sjuksköterskeskolan. Nu väntar praktik, specialisering och det som 
kommer bli det svåraste att lösa: nämligen att ge henne en grundkompetens 
som barnmorska. Än så länge kan vi inte lösa detta i Nepal utan det måste 
ske i Indien. 

I detta nyhetsbrev:

Examen!

Adventseventet 29 nov

Nytt Medlemsregister

Möt Styrelsen: Heléne

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

Den här möjligheten är något som vi vill ge ännu fler duktiga och studiemotiverade unga kvinnor från fattiga 
byar i Nepal.
Vårt långsiktiga mål är att fler mammor ska överleva och att följdaktligen färre barn hamnar på gatan. 
I skrivande stund har vi ytterligare fem ungdomar som går en så kallad “bridge course” för att få behörighet till 
sjuksköterskeutbildningen, och vi hoppas kunna ge så många som möjligt av dem chansen att få studera. Åtta 
faddrar som vardera skänker 300:- i månaden i fyra eller fem år behövs för varje blivande barnmorska eller 
health assistant.

Chanda kommer från ytterst beskedliga 
förhållanden i den lilla staden Hetauda 
uppe bland kullarna, nästan en dags bilfärd 
väster om Kathmandu. Chanda har alltid 
haft mycket starkt stöd från sin mamma 
som drivit på hela familjen. Mamman har 
mobiliserat alla krafter för att dottern ska 
få en utbildning ända fram till klass 12, 
alltså motsvarande gymnasiet. 
Vi är glada att vi kunnat hjälpa Chanda 
vidare till yrkesexamen och vi följer med 
till dess att hon också fått sin vidareutbild-
ning efter grundexamen.



www.gatubarnnepal.net

Namn: Heléne Grell
Ålder: 50 år
bor: Trossnäs utanför Karlstad 
Favoritsyssla: Friluftsliv, plocka 
svamp

Hur började ditt engagemang för 
gatubarnen i Nepal? 
- Jag är gammal ordförande för Räd-
da Barnen. Tack vare det fick jag en 
inbjudan till His Holiness the Da-
lai Lama i Dharamsala 2010. På den 
audiensen träffade jag Eva Holm-
berg-Tedert som var precis i uppstart-
en av föreningen för gatubarn i Nepal.

Varför just Nepal? 
- Jag brukar kort och gott säga att Ne-
pal valde mig. Jag älskar det annor-
lunda, konstiga, dysfunktionella och 
helt fantastiska land som Nepal är. 

Jag och min sambo har bildat Opera-
tion Nepal. Vår tanke är att kunna åka 
med ungdomar till Nepal för att visa 
dom en annan del på vårt gemensam-
ma jordklot. Under våren 2014 var vi 
nere med tre stycken ungdomar och 
byggde bla. en lekplats på småbarn-
shemmet. Nu i december åker vi igen 
med två ungdomar för att besöka 
flickhemmet och småbarnshemmet. 
Detta gör vi såklart ideellt och alla 
inklusive ungdomarna betalar sina 
resor och uppehälle själva.

I nästa nyhetsbrev träffar du 
ännu en ny styrelsemedlem

MÖT STYRELSEN
Glöm inte Adventseventet 29 november!

Som du kunde läsa i det förra nyhetsbrevet är det dags för föreningens årliga 
adventsevent lördag 29 november i Gävle.
På eventet kan du bland annat ta del av:
• Musikunderhållning från Emma Staaf och Studio 56
• Försäljning av saker från Nepal
• Auktion av målningen “Moder Jord” som Ami Widahl skänkt 
• Lotteri med fina vinster
• Fika

Ta möjligheten att vara ytterligare en del i att hjälpa behövande.
Vi håller till på Musikhuset i Gävle mellan kl 13-16. Välkommen!

Så uppdaterar du dina kontaktuppgifter

Inloggning på Min sida
Föreningen har skaffat ett nytt medlemsregister så nu kan du som medlem 
själv logga in, och uppdatera dina egna kontaktuppgifter.

För att få tillgång till din egen sida i medlemsregistret, gör så här:
1. Gå in på föreningens hemsida www.gatubarnnepal.net
2. Klicka på rubriken Bli medlem i vänstermenyn
3. Klicka på Min sida
4. Klicka på länken på sidan
5. Klicka på Glömt lösenord
6. Fyll i din e-post adress så får du medlemsnummer och lösenord skickat till 
din e-post
7. Logga in och uppdatera dina uppgifter

Föreningen för gatubarn i Nepals styrelse 2014 (exkl Heléne Grell)


