
Föreningen för gatubarn i Nepal Nyhetsbrev nr 5, december 2014

Tack!

STORT TACK till Kent och alla ungdomar i Studio 56.

I detta nyhetsbrev:

Tack!

Rapport från Kathmandu
 

Vill du hjälpa fler?

Utrustning av flickhemmet

Möt Styrelsen:  Lena

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

sionellt och personligt plan: att få träffa en psykolog som har otroligt breda erfarenheter både från livet och 
yrkeslivet. Det var slående hur likartad vår syn på arbetet med barnen är. Även när det gäller psykologi överlag, 
trots att vi kommer från såpass skilda kontexter. Kort och gott, jag ser verkligen fram emot ett fortsatt samar-
bete. 
Vi volontärer var även i slumområdet Shantinagar och levererade mat tidigare.

Calle Sundberg, leg. psykolog

Kort rapport från Calle i Kathmandu

Vi är i nuläget tre svenska volontärer på plats, Calle (jag som skriver), Sara 
som är socionomstudent och Lars som är sjuksköterska. Nästan ett komplett 
svenskt vårdteam. 
I helgen träffade jag Anita Tamang, psykologen från Nepal som jobbar deltid 
för föreningens räkning. Det blev ett intressant möte både på ett profes-

På vårt adventsevent 29 november i 
Gävle kom Studio 56 och uppträdde. 
På bilden ser du Hilda som sjunger 
countrylåtar så taket lyfter. Studio 56 
spelar varje år in en CD som säljs till 
förmån för ett välgörenhetsprojekt. 
I år är det Föreningen för gatubarn 
i Nepal som får behållningen från 
skivan.



www.gatubarnnepal.net

Namn: Lena Sköld
Ålder: 33 år
Uppdrag: Kassör
Bor: Gävle
Gillar: Djur och Natur

Vad fick dig att gå med i föreningen? 
En önskan att ge något litet tillbaka 
då jag ser mig själv som mycket lyck-
ligt lottad.

Vad gör du som kassör i föreningen?
- Sköter bokföring inkl årsre-
dovisning, transaktioner av peng-
ar till Nepal, kontakt med banken 
och revisor. Jag har även ansökt och 
fått godkännande för 90-konto och 
tillhandahåller nu information till 
svensk insamlingskontroll enligt de-
ras riktlinjer.

I nästa nyhetsbrev träffar du 
ännu en ny styrelsemedlem

MÖT STYRELSEN
Vill du hjälpa fler?

Ni får ju ofta läsa om barnen på våra två barnhem och hur det går för dem, 
eller om våra sjuksköterske- och barnmorskestudenter. Men vi jobbar ju 
också med barnen på gatan och då främst i Shantinagars slumområde. Dit 
kommer det aldrig några turister att tigga av och alla som bor där är så fattiga 
att de inte har något som ens är värt att försöka stjäla. I Shantinagar gör de 
kristna pastorerna Jyoti och Bihaye ett heroiskt arbete och vi stödjer deras 
arbete genom att leverera mat . Det är inte alltid vi klarar att leverera det som 
skulle behövas och om du vill öronmärka pengar till mat för just dessa barn 
skriver du på din inbetalning t ex Shantinagar eller det räcker att du skriver 
slum så ser vi till att din gåva hamnar rätt. 

Det går åt en hel säck ris på 25 kilo för att utfordra 70 barn och därutöver ca 
7 kilo linser. En näve cashewnötter eller russin per barn ger värdefull 
extraenergi.

En 25-kilossäck ris kostar 1 400 rupees = 110 kronor
25 kilo linser kostar 3 200 rupees = 250 kronor
1 dunk med 5 liter matolja kostar 1 000 rupees = 77 kronor
1 kilo cashewnötter kostar 1 000 rupees = 77 kronor
1 kilo russin kostar 450 rupees = 35 kronor

Om jag får önska mig en riktigt fin julklapp så skulle det vara en svensk 
förening eller församling som kunde hjälpa Shantinagars barn långsiktigt 
och ”adoptera” den lilla församlingen där. För 1 500:- i månaden kan vi klara 
att hålla den värsta svälten borta. För 2 500:- i månaden kan vi både ge mat 
och se till att en hel skolklass barn får böcker. 

Eva Holmberg Tedert

Trappan till det nya flickhemmet är snart på plats

Utrustning av det nya flickhemmet

Jobbet med att köpa allt till det nya huset pågår och flickorna stortrivs i sitt 
nya hem i Gokarna. Jämfört med det gamla huset som hade mögelskador 
och bara ett väldigt undermåligt badrum så är det nya huset fantastiskt. Hus-
mamma Sunita är synnerligen nöjd med köket och särskilt vattenreningsan-
läggningen som gör att barnen slipper många magåkommor orsakade av vat-
tenburna bakterier och parasiter. 

Titta in på det särskilda albumet på vår Face-
booksida. Det heter ”Naya ghar, VÅRT NYA 
HUS” och där uppdaterar vi med nya bilder allt 
eftersom jobbet fortskrider. 

Här är en länk till rätt sida som du kan klistra 
in i din webbläsare:  
https://www.facebook.com/media/set/?set


