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Hej, 
mitt namn är Ylva Lilja, jag har varit med i 

Föreningen för Gatubarn i Nepal i ca två år och 
styrelseledamot i ett.  

Under kommande år (2019/2020) har jag fått äran 
att vara ordförande för en denna jättefina förening. 
 

Jag fick tips om ”Gatubarn i Nepal” från min 
mamma och när jag väl träffade Eva, för två år 
sedan, kunde jag ju inte annat än att engagera mig.  

I Nepal med Eva Holmberg Tedert.

 
 
I höstas var jag i Nepal för att lära mig om landet och se vad det är du, jag och alla andra 
i föreningen bidrar till. En fantastisk upplevelse & jag kommer att åka dit igen! 

 
Som du säkert vet men som tål att sägas igen och som jag är väldigt stolt över är att ca 
97 öre av varje krona som vi får in går till vår verksamhet i Nepal. 

Vill du engagera dig mer i föreningen? Du bestämmer själv hur mycket tid du vill och 
kan lägga, du gör det du tycker är roligt och är bra på! Hör av dig så hittar vi något som 

passar just dig. 
 
Vi strävar hela tiden efter att våra barn, ska ha det 

så bra som möjligt och för att lyckas med är två av 
målen för året att: 

• Samla in 1 800 000 kr (786 999 kr fram till 5 
juni-19). 

• Att vi ska bli 550 medlemmar (idag är vi 460 st). 
 

Ett annat mål är att vi vill uppdatera vår grafiska 
profil. Främst för att nå ut ännu bättre till 
potentiella företag som förhoppningsvis vill vara med 

och stötta oss. Ett kommunikationsföretag ställer 
upp och hjälper oss med detta gratis – fantastiskt!  

 

 

Som du kanske ha sett på facebook (fb), är Alisha Dahal från flickhemmet i Katmandu 
på besök i Sverige. Stort tack till alla som bidrog, (via Evas födelsdagsinsamling på fb) 

till att vi kunde köpa flygbiljetten till henne. Och stort tack till alla som engagerat sig 
och gjort denna resa fantastisk. 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/ALISHAANDDAHAL
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I lördags var det Musikfestivalen i Tomnäs, stort 
tack till Barbro och Peter bjuder in till detta.  Alisha 

var på plats och berättade tillsammans med Ida 
Wahlgren om vad hjälpen hon och hennes systrar 
får betyder. Starkt och gripande.  

 
På bilden ser du Eva, Alisha och Ida. Ida hjälper Eva 

med uppföljningar av våra projekt i Nepal. 
  

På bilden ser du Alisha på besök hos Civil Right Defenders. För en 

ung nepalesisk flicka, som drömmer om att bli jurist, var det ett 
viktigt och inspirerande möte. Alishas dröm är att stötta alla 

systrar i Nepal. 
 
Ha det gott & om du har tankar/idéer på hur vi kan jobba ännu 

bättre och smartare så nås jag på ylva.lilja@gatubarnnepal.net. 
 
Mvh 

Ylva 
 

 

 
Ps. Har du någon vän, kollega eller granne som vill bli medlem kan de enkelt swisha på  
Swish-nummer: 123 900 36 58 eller Bankgiro: medlemsavgifter 900-5778 

 

 

 
 

 
Tero Lehtonen, styrelseledamot, jag och Eva Holmberg-Tedert 

utanför skolan där 13 barn från slumområdet i Shantinagar går 
– tack vare er! 
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