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Nytt år…nya möjligheter?

I detta nyhetsbrev:

Nytt år - nya möjligheter

Påminnelse

Möt Styrelsen:  Ingemo

Årsmöte

En riktig framtid för barnen

Tack!

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

Nepal står inför ett mycket viktigt politiskt vägskäl vars utfall kan komma 
att få konsekvenser för många år framöver. Landet befinner sig i politiskt 
kaos och väntar på att få en permanent konstitution, eller om inte annat att 
ta viktiga steg mot en permanent konstitution. Under tiden pågår kaotiska 
förhandlingar och till och med handgemäng i parlamentet. Detta innebär 
både strejker och blockader - man stänger av trafiken helt och det finns be-
gränsat med el och rent vatten.  Det finns även en risk att skolorna stängs och 
barnen måste vara hemma på grund av blockaderna. 

Ja, här gäller det att inte bli för ”svartsamma” och låta mågon mossa växa på 
hjärtat!

Jag vet att det är ett nytt år, jag vet att jag och du kan göra skillnad för våra barn i Nepal. De kan inte överleva 
ensamma. Vi är alla beroende av varandra och andra. 

Genom att ha ett öppet sinne och fokusera på att hjälpa andra, och se deras glädje när vi hjälper dem har hjälpt 
mig att uppleva äkta glädje! Jag hoppas du känner äkta glädje över ditt bidrag till föreningen för gatubarn i 
Nepal! För vi är jätteglada över alla bidrag. Vi sprängde miljongränsen för insamlade medel under 2014.



www.gatubarnnepal.net

Namn: Ingemo Åström

Ålder:  66 år
Uppdrag: Ledamot (sedan 4 år)
Bor: Gävle
Gillar: just nu olika träningspass på 
friskis & svettis. På sommaren: golf 
och cykling.  

Vad fick dig att gå med i föreningen?
- Jag var med och startade föreningen 
för fyra år sedan. Vi var fyra personer 
som åkte till Nepal då för att starta ett 
barnhem. 
När vi åkte tillbaka till Gävle fanns 
det en person anställd som socialar-
betare. Sen har utvecklingen gått med 
rasande fart. 

- Nepal är ett land helt olikt alla andra 
länder jag besökt: Fattigt och kaotiskt 
med massor av kloster och gatubarn.  

- Jag tog mycket illa vid mig av att se 
alla gatubarn och insåg att här be-
hövs det ett krafttag att försöka hjälpa  
några ur denna misär! 

I nästa nyhetsbrev träffar du 
ännu en styrelsemedlem

MÖT STYRELSEN
Ett varmt och hjärtligt Tack till alla er därute som bidrar på ett eller annat 
sätt till vår förening. Ni är med och gör en avsevärd skillnad! 
Genom att ”rädda” ett antal barn, ge dem ett riktigt hem och kvalificerad 
utbildning kommer de att sprida kunskap och klokskap till människorna i 
sitt eget land. Vi lär dem vad mänskliga rättigheter och demokrati är. Hur 
man visar sig själv och varandra kärlek och respekt. Vi visar dem hur de ska 
ta hand om och förvalta sitt land så att det finns en framtid där - kunskaper 
som de i sin tur kommer att föra vidare i generationer. 

Det är vår förhoppning att det blir som i filmen ”Pay it forward”, där goda 
gärningar förs vidare och där 1 + 1 blir 3. Så tänk om alla medlemmar 
kunde tänka sig att värva en ny medlem då skulle vi kunna göra ännu fler 
goda gärningar!
Så visst är det ett nytt år med nya möjligheter – även i Nepal! 

 ”Please everyone – reach one”
Anneli Nilsson

Ordförande i föreningen för gatubarn i Nepal

Påminnelse: Inbetalning och medlemsregister

Har du kommit ihåg att betala årets medlemsavgit på 150 kr? 
Om inte - passa på nu! 
PG: 900365-8 ange “medlemsskap förnamn, efternamn”.

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

Kallelse till Årsmöte 
Tid: söndag 19 april kl 16-18.
Plats: Byggmästargatan 5 i Gävle (ingång från husets gavel).

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna.
Möteshandlingar läggs ut på Facebook och på hemsidan senast en 
vecka före mötet.

Du får jättegärna anmäla (info@gatubarnnepal.net ) att Du kommer 
så försöker vi ha lagom mycket fikabröd och kaffe/te. Gillar Du att 
baka kanske Du vill ta med något eget att bjuda på? 



www.gatubarnnepal.net

Vi vill ge våra barnhemsbarn en framtid

Många barnhem i Kathmandu, som drivs av nepalesiska eller utländska or-
ganisationer låter barnen bo kvar tills de fyller 15 år. Det finns också hem 
som skickar ut ungarna redan när de är 13, men då går de bara tillbaka till 
gatan utan att kunna klara sig på egen hand: de hamnar i drogmissbruk eller 
prostitution. 

Detta skall vi till varje pris undvika och i vår planering skall vi försörja alla 
våra barn tills de har en yrkesutbildning eller en högre utbildning. Några 
kanske har förutsättningar att studera på universitetet och bli läkare eller in-
genjörer och då ska de bli det. Andra kanske vill ha ett mer praktiskt inriktat 
yrke och vill gå som lärlingar och exempelvis bli bagare eller kockar. Oavsett 
vilket så kommer vi inte att släppa barnen förrän de är flygfärdiga och kan 
försörja sig själva och sina framtida barn. 

För att klara våra stora framtida åtaganden om 6 – 12 år, då många av bar-
nen samtidigt går högre utbildningar eller yrkesutbildningar, har vi börjat 
bygga upp en utbildningsfond med hjälp av särskilda donationer och över-
skott från årets insamlade medel. Hittills har vi 300 000 svenska kronor i 
utbildningsfonden och vi beräknas behöva ca 3 miljoner fonderade år 2019 
för att klara extra utbildningskostnader om vi i övrigt har ungefär samma 
insamlingsresultat som nu. Det är beräknat på genomsnittliga utbildning-
skostnader om hälften av barnen går en medellång högskoleutbildning och 
hälften går en kortare yrkesutbildning som lärlingar. Det är en halv miljon 
kronor per år som behöver avsättas för att klara detta. Och det ska vi göra 
med din hjälp.

Solfångare på taket till nya flickhemmet.

Flickornas nya sovrum

Bakning i den nya ugnen.

Vattenrening.

Diskbänken i nya huset.

Tack!

Stort tack till BIG Travel (Sverige), Yoga by Camilla Silver (Hälsingland) 
respektive CTL Konsulterna (Dalarna), tre företag som har hunnit ge fina 
bidrag till vår verksamhet redan i början av 2015. Vi välkomnar företag med 
ett hjärta för barnens villkor. Vi hoppas era kunder också ser och förstår 
vilken otroligt viktig insats ni gör genom att bidra till att barn får vara barn 
- genom att låta barn få en bra uppväxt och  gå i skolan istället för att riskera 
att hamna i trafficking. 

Vill ditt företag också vara med och göra skillnad för utsatta barn i Nepal är 
du välkommen att höra av dig till oss på E-postadress eva@gatubarnnepal.
net.


