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Verksamhetsåret 2018
Styrelsen har sedan årsmötet 2018 bestått av
Kjell Lundberg
Ann-Christin Sundell
Kjell Lundberg
Ylva Lilja
Sanna Tällberg
Tero Lehtonen
Anna Schavon
Margareta Appell
Philip Gleisner

ordförande
vice ordförande
kassör
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot

Grundare av föreningen: Eva Holmberg Tedert
Organisationsnummer: 802455-9794
Av stiftelsen för svensk insamlingskontroll beviljade konton:
PG: 900365-8 , 900577-8
BG: 900-3658
gåvor
BG: 900-5778
medlemsavgifter
Hemsida: www.gatubarnnepal.net
Epost: info@gatubarnnepal.net
Facebook: https://www.facebook.com/gatubarnnepal

Alla vi som arbetar i den svenska styrelsen och i föreningen gör det på ideell basis.
Vi har inga administrativa kostnader förutom kostnader för:
- vår auktoriserade revisor
- avgiften till Stiftelsen för insamlingskontroll för att vi ska få ha ett 90-konto och bankens
avgifter för att vi ska kunna föra över pengar till Nepal
- medlemsregister
- brev och brevporto för information till våra faddrar
Alla andra pengar går direkt till barnen i Nepal.
Årsmötet 2019 äger rum söndagen den 28 april kl. 13:00.
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Insamlingsaktiviteter under året
Föreningen har haft flera event och hållit föredrag som gett fina bidrag. Några exempel på årets
event är:
- Kakkalas i Sjurbergs bystuga utanför Rättvik på Kristi Himmelfärdsdagen den 10 maj med ca
60 sorters kakor anordnat av Margareta Appell – 19 000 kr
- Musikfest Tomnäs gård i Dalarna 16 juni arrangörer Barbro och Peter Grind – 14 250 kr
- Vårt traditionenliga Adventsevent i Musikhuset/Sjömanskyrkan i Gävle blev tyvärr inte av
då vi inte fick tillgång till lokalen
Soroptimisterna Sverige har även i år skänkt ”Solvatten” som distribuerats till behövande byar
på landsbygden genom föreningen ”Out of ashes”. De bidrar också till Medical Collegestudenter i utbyte mot föreläsningar om Nepal.
Skopan i Upplands Väsby fortsätter oförtrutet med insamlingar tack vare Tero
Lehtonens insatser. Dessa pengar går till fattiga i Shantinagar-projektet som får bl.a. mat,
medicin och skolavgifter till de 13 barnen som vi betalar skolgång för.
Vår ansökan till Forum Syd om finansiering av en förstudie för antitraffick-utbildning beviljades.
Under året har vi samarbetat med Target Aid, MeriCard Gåvokort och Facbook (gåvoknapp för
ideella organisationer) för insamling av medel till vår verksamhet.
Gayatri Fund har skickat bidrag till Medical Collage studenter och det har vi också fått från
Kriegskindernothilfe i Tyskland.
Större gåvor/donationer som föreningen fått finns listade i Årsredovisningen nedan under
Resultat och ställning (sidan 18)

Verksamheten i Nepal
Sammanfattning
14 flickor mellan 8 och 19 år på Child Help and Care Centre i Gokarna.
19 flickor och pojkar, 3-10 år på Manjushree Child Care Centre, 7 vårt och 3 delvis vårt ansvar.
18 sjuksköterskor, barnmorskor och Medical College-studenter.
13 skolbarn från slumområdet Shantinagar får sin skolgång betald och ca 70 får mat varje vecka.
24 barn som bor hos anhöriga får skolgång, hälsovård och uppehälle betalt av oss.
Byprojekt. 130 barn i byn Rathankot har fått en ny skola av vår systerorganisation Gayatri Fund,
och där har vi bidragit med inredning till skolan och tack vare skolbarn i Sverige har de också fått
ett bibliotek. Byar där familjer fått getter eller jakar har utvecklats bra och går vidare i
företagsamhet
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En förstudie om utbildning för att öka medvetandet om trafficking i samarbete med den lokala
organisationen Chhori har gjorts .
Även om många familjer lever i fattigdom och många har
svårt att överleva finns det hopp. Det vi lyckas genomföra,
tack vare våra medlemmar, faddrar, månadsgivare och
andra är att ge fler familjer i byar en chans att försörja sig
själva, vi ger fler barn skolgång och vi ger byar på
landsbygden chansen att få sjuksköterskor och
barnmorskor.
Vi ger rent vatten till barnfamiljer i slummen och för de
barn som saknar anhöriga som kan ta hand om dem finns
barnhemmen.
Följ oss också 2019. Vi arbetar helt ideellt och hinner inte
alltid uppdatera hemsidan så ofta som vi borde, men vi
försöker hålla er uppdaterade på
www.gatubarnnepal.net
www.facebook.com/gatubarnnepal
Instagram: Gatubarn Nepal
Om du vill se korta filmer från verksamheten, bland annat med intervjuer med Medical Collegestudenter kan du finna dem på www.youtube.com/ och söka på Gatubarn i Nepal eller Gayatri
Fund (vår systerorganisation)

Flickhemmet i Gokarna
På flickhemmet i Gokarna som drivs av vår lokala organisation
Child Help and Care Centre, är den yngsta redan 8 och den äldsta
har i år fyllt 19. Hon går nu i klass 11 och bor kvar tills hon är klar
med klass 12. Med tanke på att hon redan var 13 år innan hon kunde
börja första klass så är det raskt marscherat ändå.
På bilden från Gokarna ser ni Pema Dolma som går i sexan och här
läser sin läxa i kinesiska.
På hemmet arbetar Julius och Santoshi på heltid och Maya på halvtid.
Flickorna är nu så stora att de alla fått olika ansvarsområden att hjälpa till med.
Sammanhållningen är god och flickorna är vana vid att hjälpa varandra med det mesta. De är
fantastiskt duktiga i skolan och 2018 års belöning för bra pluggande var att de fick åka iväg på
två dagars forsränning vid en av Nepals stora floder. Här finns ett lag med kvinnor som är
forsrännings- och äventyrsguider. Ett fint exempel för våra flickor att kvinnor också kan bli
guider och egna företagare. Vill man veta mer om dem kan man söka på ”River Girls Nepal”
eller på Facebook på Himalayan Girls
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Barnhemmet Manjushree Child Care Centre

vi hjälper familjerna istället.

Barnen på Manjushree Child Care
Centre där vi helt stöttar 7 barn och
delvis 3 till som är temporärt
placerade där. 9 av barnen får hjälp av
en annan svensk organisation. En
praktisk lösning eftersom vi lyckats
flytta hem så många barn till anhöriga
att vi riskerade att få stänga hemmet
för att det skulle bli för litet. Detta gör
att vi kan fortsätta med arbetet att,
när det är möjligt, flytta barn till
familjer. När det finns anhöriga som
kan ta hand om barn är det bättre att

På Manjushree-hemmet arbetar Dolma som chef. Hon är Montessoriutbildad förskollärare. Här
finns också Aakash som är utbildad i ”Child Protection and Welfare” samt personal i kök, tvätt
och städning. Antalet timmar för vår arvoderade psykolog Ghopal Dhahal har minskat i och
med att han bedömer barnen som friskare och i bättre skick nu än förut. Ett problemområde är
att vi har både pojkar och flickor på hemmet. Detta är inte tillåtet enligt regelverket i Nepal och
vi har därför hyrt ett rum i intilliggande hus där våra tre pojkar får sova. Läxläsning, mat och lek
kan dock ske tillsammans med flickorna.

Medical College studenter
Alla våra studenter på Medical College kommer från mycket fattiga förhållanden. De flesta från
områden där det inte finns tillgång till hälsovård. Många är från byar i Himalaya, långt från
Kathmandu.
Under hösten 2018 har vi tack vare projektmedel från Forum Syd också kunnat utbilda
sjuksköterskorna i att arbeta mot trafficking. De känner alla i sina byar och vet när ett barn
riskerar att säljas eller luras iväg
Sarita, Kalpana, Devi, Sapana, Sangeeta och
Babita
Av våra 18 studenter på Medical College kommer
sex från Badi-folket. De är Daliter, det vill säga
kastlösa och kända som de oberörbara bland de
oberörbara och lägst rankade till och med bland
de kastlösa.
Badiflickor tvingas mycket ofta till prostitution då
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detta anses vara det ”yrke” de är förutbestämda att ha. Denna tradition har Badifolket nu
börjat slåss emot. Sangeeta, längst till vänster är den första Badi någonsin som studerar på
Medical College.
Våra andra studenter, Sonam Dolma, Chhiring, Mamita,
Pema Dechhen är i olika stadier av sin utbildning.
En flicka som fått kämpa hårt är Sonam Dolma Lama från
Challa, en av de mest svårtillgängliga byarna i hela Nepal.
Byn ligger i Övre Humla och det tar två dagars mycket
besvärlig vandring för att ta sig till skolbyn Yangar.
Hennes skoltid från klass 1 till 10 gick på deltid när det var
snöfritt och de månader som skolan var öppen fick hon bo
på ett enkelt skolhem som en annan svensk organisation byggt. Sonam behövde två års
förberedande utbildning tills hon i slutet av september 2018 kunde börja studera på Sindhu
Sadhabahar Hospital Nursing College i Khadichaur i Sindhupalchowk.
Nyexaminerade studenter sjuksköterskor och Health Assistants
Rita, Sarmila, Sushita, Mahima, Karmu, Rashila, Meena. Fem av dem har redan börjat arbeta i
november 2018 och två gör ännu praktiktjänstgöring för att klara av sim lok sewa-examen för
att bli behöriga för statliga tjänster på Health Posts på landsbygden. Praktiken vi ordnat för Rita
och Sarmila är på sjukstugan i Rathankot och de har också fått arbeta i Maghi Gaun, d.v.s. två
av de byar där vi har andra projekt och där det saknas sjukvård. De får också arrangera
utbildningsdagar för skolungdomar i hälsa och hygien. Ett utmärkt sätt att kunna arbeta och
göra nytta redan innan man uppfyller de formella kraven för anställning.

Chanda har redan hunnit arbeta tre år utanför Hetauda. Nu är hon både
sjuksköterska och ”Skilled Birth Assistant” Tack vare sitt avlönade arbete
försörjer Chanda hela sin familj med make, svärfar och svärmor.
På bilden ser ni Chanda med ”Solvatten” reningsdunk för att hon i sitt
arbete ska ha rent vatten. Det är tack vare Soroptimisterna i Sverige som vi
fått nästan 100 dunkar Solvatten att dela ut i slummen i Kathmandu, till
sjuksköterskor och barnmorskor och nu senast också till familjer i byar i
västra Nepal.
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Shantinagar
I slumområdet Shantinagar i Kathmandu fortsätter vi att dela ut mat, skicka barn till skolan i
stadsdelen bredvid, en riktigt bra privat skola som ger barnen en rimlig chans till utbildning. Vi
förser också småbarnsfamiljer med Solvatten (vattenrening) för att färre barn ska behöva bli
sjuka i vattenburna sjukdomar.
Hösten 2018 kunde vi också arrangera en dag med synundersökningar i slumområdet då
svenska optiker i ”Vision for all” undersökte 258 personer varav 238 fick glasögon omedelbart.
Vi planerar nu för att optikerna ska komma tillbaka till en av de byar på landet där vi arbetar
med projekt och undersöka synen och ordna glasögon till bybor som behöver se bättre.
Glasögonen kommer från svenskar som lämnat in glasögon de inte behöver längre till Synoptik.

Barn som bor hos anhöriga

av att börja skolan på riktigt.

Ett av de barn som fått hjälp 2018 är Anira. En sjuåring med
ryggmärgsbråck och höftproblem vars mamma lyckats ta sig från
arbete på en dansbar till att bli en av Nepals få kvinnliga
chaufförer.
Mamman har fått hjälp av Chhori, en nepalesisk anti-traffickingorganisation vi samarbetar med.
Genom öronmärkta donationer till denna flicka har vi kunnat
ordna lärare som kommer hem till det enkla rummet mamman
lyckats hyra och har lektioner med Anira när hon legat gipsad i
månader efter höftoperationer. Vi har också kunnat bära de extra
kostnader hennes funktionsnedsättning innebär och en av våra
medlemmar har lovat att hjälpa till med skolgången när hon klarar

I en av de byar där familjer fått getter för att
överleva finns familjen på bilden. De bor i Borang i
distriktet Dhading. Mamma 38 år, är gravt
synskadad, pappa i familjen är 86 år och orkar inte
arbeta så mycket längre. Det är svårt för dem att
klara sig på de små odlingar de har. Med några
getter blir det lättare att överleva och med
ytterligare lite insatser från våra faddrar får barnen
kläder och skolböcker. Detta är en av de familjer
där vi har något förhöjd beredskap för att rycka in
vid behov och vår personal vandrar förbi byn vid
jämna mellanrum för att se hur det går för dem.
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Andra barn som bor hemma hos anhöriga är till exempel Sandhya och Dikshya, som många av
er minns. Det är flickorna som under viss dramatik fick hämtas från sin hemby där de riskerade
att straffas i pappans ställe sedan han avvikit från byn. De fick bo ett år på vårt Manjushreehem
medan mamman kunde ordna bostad i Kathmandu. Flickorna är duktiga i skolan, går nu i klass 7
och 9 och även om de bor väldigt enkelt i ett plåtskjul och delar utedass med 30 andra familjer
så är de mycket nöjda med livet hemma hos mamma.
Sushmita och Sujan med en ensamstående mamma sedan pappan förolyckats och senare avlidit
är andra barn som lever under synnerligen fattiga och usla förhållanden. Denna familj får
skolgången betald men också extra hjälp med läxor av Gauri, en av våra läxläsningshjälper på
flickhemmet, för att det alls ska fungera i skolan. Familjen är så illa ute att vi också ger extra
matutdelning till dem. Många av våra barn och familjer har oerhört engagerade faddrar och just
Sushmita och Sujan är exempel på hur en engagerad fadder kommer från Sverige och hälsar på
och samlar in extra medel för att säkerställa att familjen ska överleva.

Byprojekt
Humla
Tack vare Pantbanken och RBK Communications fick vi fyra jakar till byn Tumkot våren 2017,
alla treåriga hondjur. Av dem har tre redan sommaren 2018 fått kalvar. Pantbankens personal
gjorde i september 2018 en resa till Challa för att dela ut ytterligare två jakar. Fotografen Toby
Maudsley följde med på uppdrag av Pantbanken Sverige. Pantbanken planerar att ställa ut
bilderna så våra medlemmar också får ta del av dem.
Nuwakot
Maghi Gaun, hösten 2015 med Gayatri finans 600 meter vattenledningar, enfas elpump för
stigning 147 meter, sju tappställen i byn. Vattnet kommer från källa bredvid Trisuli. Källan
tillhör byn varför inga klagomål kan komma från byar nedströms. Villkor för gåvan att barnen
ska gå i skolan istället för att bära vatten till byn. Uppföljning senast augusti 2018 med lärare att
alla barnen går i skolan.
Maghi Gaun våren 2017, byns Amma Samuha (kvinnoförening med skrivkunnig ordförande är
Kalpana) får 29 getter och en bock. Syfte självförsörjning i byn. Många av kvinnorna är änkor
och andra har männen i Gulfstaterna men får sällan hem pengar. December 2018 bytte vi ut
bocken för att undvika inavel. Den gamla bocken såldes till en annan by.
Hösten 2017 får kvinnorna i Amma Samuha utbildning i biskötsel genom HoneyAid / IsraAid
under ledning av Deepak Lama. Våren 2018 levereras 30 bikupor och all utrustning för
produktion av honung betalt av Gayatri Fund och gåvor från privatpersoner.
För att ytterligare hjälpa byn till självförsörjning tar vi dit grupper för att visa byn som ett gott
exempel på småskaligt bistånd. Alla besökare betalar då NPR 1 000:- (ca SEK 80:-) var till
bykassan samt NPR 500:- för lunch som bereds av kvinnorna i byn.
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Grupper har varit besökare via vår förening men i november kom också Världens Resor på
besök med en turistgrupp. Besökarna gav fin respons om glädjen att få besöka en by långt
bortom turisternas vanliga allfartsvägar och vi tackar Beyond Borders - Ethical Adventures
Nepal som arrangerar resorna i Nepal för Världens resor, för att de valde ”vår” by som fint
exempel.
Sindhupalchowk
Historisk tillbakablick: Skolbygge i byn Rathankot efter totalskada i jordbävning 2015-04-25.
Skolan byggd för 130 elever i klass 1 – 8. Produktion av earth bricks med 90% jord som tas
under matjordslagret från byn och 10% cement. Tjugo bybor, tio kvinnor och tio män utbildade
av Build Up Nepal för produktion av earth bricks. Därefter samma tjugo bybor utbildade i
byggnation genom Build Up Nepal. Hela skolbygget 1,3 milj SEK inkl utbildningsinsatser för
bybor finansierat av Gayatri Fund.
Maskiner och verktyg skänkta till byn efter genomfört projekt, då skolan färdigställdes hösten
2017. Byborna har därefter påbörjat återuppbyggnad av sin community hall i byn med samma
metod som skolan och har därefter möjlighet att erbjuda sina tjänster mot betalning till andra
byar. Maskinen som producerar earth bricks är isärtagbar i fem delar och kan transporteras i
korgar av bärarlag.
Bygget följs av oss och vi har tack vare donationer från Täby friskola 2018 kunnat förse skolan
med ett litet bibliotek och tack vare projektmedel från United Women’s Guild in Vienna kunnat
köpa in skolmöbler. 2018 har vi också arbetat för att ordna ytterligare en lärare till skolan och
skall i samråd med donatorer besluta om detta skall gå via vår tyska systerorganisation eller via
den svenska föreningen.
Dhading
Khari: Sex getter till byn 2016. Nu har de sålt sjutton killingar och har kvar fyra getter. För de
första killingarna som såldes köptes 2017 tomatfrön och plast. Bambu höggs i skogen och med
bambustänger och plast byggdes enkla växthus. Tomaterna bars ner i korgar till Dhading Besi
och såldes. För pengarna köptes under 2018 hela 100 kycklingar och byn började producera ägg
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och mer kycklingar att sälja. Fler killingar såldes och äggen inbringade pengar så byn köpte
också in tre grisar. Detta är ett otroligt bra exempel på hur några driftiga familjer och
sammanhållning i en by kan skapa goda försörjningsmöjligheter för alla invånarna.
Jharlang: Getter till fyra familjer hösten 2016. Uppföljning visar blandat resultat med både
födda och döda getter men också inkomster när man kunnat sälja killingar och tjäna pengar.
Borang: Getter till en familj med blind mamma i familjen som har fyra barn. De har 2018 också
fått ytterligare stöd med kläder. Flera getter dog och de har fått nya getter och hjälp med
vaccinationer 2018. Se mer ovan om denna familj.
Salyantar: Internflyktingläger med familjer från Lapa som förstörts i jordbävningar 2015. Oklart
om återflytt någonsin blir möjlig. 4 familjer har fått getter. Kvinnorna i byn har fått
skyddsutrustning till arbetet med att knacka stenblock till makadam för vägbyggen. Vidare har
byn fått hälften som gåva och hälften som lån för en stensåg för att kunna såga stenblock till
husbyggnad. Eventuellt kommer stensågen at transporteras till Lapa för husbyggnad om detta
alls blir möjligt på grund av rasrisken.
Getterna ger något lägre avkastning än vad vi ser i Khari och Maghi Gaun. Fler döda och färre
sålda djur.

Ekonomisk översikt av verksamheten i Nepal
Kontroll och uppföljning

Kontroll av bokföringen på Child Help and Care Center, Gokarna, Manjushree Child Care Center,
Nayabasti Jorpati respektive Karuna Child Care, Boudhanath. Tidsåtgång i Nepal 3 heldagar per
organisation och halvår = 18 dagar/år. Tillkommer 2 halvdagar/år för kontroll av Educate
Nepal.
Summa 19 dagar/år. Löpnade uppföljningar på distans från Sverige 2 timmar per vecka.
Telefon- och mailkontakt med lokal revisor Roshan Raj Rai som stoppar alla kvitton som inte
uppfyller kraven, t.ex. att leverantören betalar moms. Revisorn medverkar vid en del av
ovanstående kontroller.
Kontroll av vår finansiering av studenter hos Lighthouse Foundation sker genom att alla
originalkvitton från studenterna utbildningsinstitutioner visas för och kopieras av oss.
Finansieringen sker genom Educate Nepal.
Förutom kontroll av ekonomi och transaktioner i Nepal utförs också en omfattande kontroll av
verksamheten.
Samtal med barn på våra hem och i familjer, besök i barnens skolor och förskolor, kontroll av
donerad utrustning, vägledningssamtal med studenter, uppföljning av projekt ute i byar vilket
innefattar resor och långa vandringar i väglöst land.
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Totalt tar kontroll och uppföljning över 70 dagar per år i anspråk och löpande uppföljning på
distans några timmar per vecka därutöver.
Arbetet med att genomföra ekonomi- respektive verksamhetsuppföljningar har under 2018
skötts framför allt av Eva Holmberg Tedert, men också flera av föreningens medlemmar och
styrelseledamöter har medverkat, bland annat Kjell och Elisabet Lundberg, Tero och Susanne
Lehtonen, Ann-Christin Sundell, Ida Wahlgren och Heléne Grell.

Kostnader
Under 2018 har kostnaderna för verksamheten i Nepal fördelat sig enligt nedan.
Beloppen är angivna i SEK.
Omräkning har gjorts efter genomsnittskursen 100 NPR = 8,06 SEK
Ingående balansen i SEK har minskats på grund av valutakursändring
Ingående balans 2018 i de tre lokala föreningarnas (NGO:erna) konton
Flickhemmet, Child Help and Care Center i Gokarna (CHCC)
Legal o finans
Sjukvård
Löner
Skolavgifter
Mat o hushåll
Hyra
Nöjen, kläder, fickpengar
Övrigt
Totalt via CHCC
Barnhemmet Manjushree Child Care Center i Jorpati (MCCC)
Legal o finans
Sjukvård
Löner
Skolavgifter
Mat o hushåll
Hyra
Nöjen, kläder, fickpengar
Övrigt
Totalt via MCCC

360 775:26 054:9 386:76 562:105 443:155 726:81 026:4 868:7 234:466 299:5 396:1 034:57 846:71 574:76 671:38 766:9 233:11 562:272 082:-
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Karuna - Medical College studenter och barn hos anhöriga
Legal o finans
Medical Collage
Sjukvård
Löner
Skolavgifter
Byprojekt
Totalt via Karuna

7 546:161 707:39 695:55 701:174 818:80 971:520 438:-

Educate Nepal (Lighthouse Foundation) för Medical Collage studenter

212 821:-

Virgin Milagrosa University, Filippinerna avgift för Medical Collage student
Direktbetalningar via Eva Holmberg Tedert
Sjukvård
Löner
Skolavgifter
Mat o hushåll
Nöjen, kläder, fickpengar
Medical Collage
Byprojekt
Övrigt
Totalt via Eva

35 010:18 035:14 859:26 780:16 691:139:27 601:15 158:
8 170:127 433:-

Utbetalt till munken Chembal, Humla för jakar till byprojekt

14 180:-

Utbetalt till Bimal Osti för sjukvård av gatubarn

8 500:-

Leverans av 11 st Solvattendunkar

11 000:-

Forum Syd projekt för utbildning om trafficking

22 175:-

Totala kostnader i Nepal

1 689 938:-

Kvar på de tre lokala föreningarnas (NGO:erna)
konton vid 2018 års utgång fanns

127 219:-
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Årsredovisning

Föreningen för Gatubarn i Nepal
Organisationsnummer: 8024559794
Räkenskapsår 2018
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