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Kära medlem, 

Det är inte många veckor kvar på 2020 och vi ser med tillförsikt fram emot 2021, 

innan vi stänger året har vi några aktiviteter kvar. 

Som du kanske sett avslutas vår utmaning 8848Challenge den 13 dec, så här 

långt har närmare 100 deltagare varit med och vi har samlat in nästan 25 000 kr. 

Har du inte hunnit ge dig an de 8848 meterna än så finns det fortfarande tid. 

Varje år arrangeras vårt Adventsevent i Gävle 

men p.g.a. avrådande omständigheter försöker 

vi skapa detta digitalt genom en livesändning 

tillsammans med Ida och Eva. 

Vi presenterar en årskrönika och blickar 

tillbaka på året som gått, bjuder in spännande 

gäster och blir bjudna på underhållning.  

Hoppas ni vill vara med och umgås med oss den 20 dec kl. 15.00 via vår live på 

Facebook     .  

 

Har du inte köpt alla julklappar vill jag tipsa om att ge bort kycklingar, en 

griskulting eller kanske en get – mer information om det får du i mitten av 

december, då vi släpper vår julkampanj. Dela den gärna med vänner och bekanta. 

 

Nedan berättar Eva & Ida om läget i Nepal, det är tufft men tillsammans hjälper vi 

till att förbättra vardagen för många. Vill än en gång tacka för allt stöd och 

engagemang som ni ger – tack. 

Namasté 

Ylva 

Ordförande i Gatubarn i Nepal 

  

 

Gatubarnnepal 

 

https://www.facebook.com/gatubarnnepal  

 

https://www.linkedin.com/company/gatubarn-nepal/ 
 

 

 

https://www.facebook.com/gatubarnnepal
https://www.linkedin.com/company/gatubarn-nepal/
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Eva & Ida berättar 

Läget i Nepal är fortfarande besvärligt. Visserligen har den strikta nedstängningen 

som infördes redan i mars nu hävts men restriktionerna är ännu många. Trafiken i 

Kathmandu är fortfarande begränsad, många arbetsplatser har stängt och då inga 

turister kommer så är restauranger och caféer fortfarande till största del stängda. 

Barnen och ungdomarna som bor på våra hem studerar vidare på distans. Flera av 

dem tycker att det är svårt och tappar motivationen när det är så få skoltimmar per 

dag. Så vi satsar på att ge extra lärarledd undervisning. Men vi kan också se några 

barn som får bättre resultat på proven nu när de inte blir splittrade och försöker 

hålla reda på vad klasskamraterna gör och fokuserar på sina egna studier. 

Vi ordnar också förströelser av olika slag genom vänner i flera länder som kopplar 

upp sig och ger musiklektioner, yoga eller tai chi. 

Nu när de alla studerar på distans har vi fått lägga mycket pengar på fler datorer 

och smart phones så att alla ska kunna följa undervisningen. 

 

För barnen som bor hos anhöriga har vi 

köpt in plattor eller mobiler så de ska 

delta i undervisningen. Utrustningen är 

till låns fram tills skolorna öppnar i egna 

lokaler igen. Då kan telefoner, plattor 

mm flyttas över till studenter i högre 

utbildning eller sjuksköterskor som 

behöver telefon. På bilden ser du Dikshya 

och Sandhya som bor i ett plåtskjul med 

mamma utan några bekvämligheter men 

nu har de internet i skjulet och följer 

undervisningen i klass 11 respektive 9. 

 

Vi fortsätter att satsa så mycket vi kan på 

mediciner och mat till de som är allra värst 

drabbade av pandemin. Det är till exempel 

personer i slumområdet Shantinagar, 

Chepangbefolkningen i byar på gränsen 

mellan Chitwan och Dhading, folk i Jharlang 

med kringliggande byar i Dhading och i 

Mirgedistriktet i Dolakha. 

Tack vare Gayatri Fund i Tyskland, 

Reseindustrins barnfond New Hope, Nalle och 

många av våra medlemmar som skänkt extra matbidrag har vi kunnat hjälpa över 

3 000 personer med mat och mediciner. Högsta prioritet på barn under fem år, 

gravida kvinnor och ammande mödrar. Konsekvenserna av svält för små barn är 

mycket stora och riskerar att ge livslånga inlärningssvårigheter och vi har därför  
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tagit fasta på detta i våra prioriteringar. Just nu väntar vi på tillstånd att återigen få 

skicka vår sjuksköterska Chhiring och hennes medarbetare till Chepangbyarna. Vi 

tror att vi får klartecken från myndigheterna under december. 

Självklart fortsätter vi också att stötta organisationen Chhori för att de ska kunna 

behålla sitt skyddsboende för unga flickor som tvingats arbeta på dansbarer och 

massageinstitut. Tack vare Chhori får dessa flickor, de flesta minderåriga, en chans 

att få kortare yrkesutbildningar och hjälp till ett liv utan prostitution.  

Om du följer oss på www.facebook.com/gatubarnnepal kan du se filmklipp om hur 

barnen på Manjushreehemmet haft det under de stora högtiderna dashain 

respektive tihar. Vår kära Dolma lyckades utverka tillstånd att få passera 

distriktsgränser och hyrde en buss för att ta alla barnen ut på landet där de fått fira 

helgerna hos hennes föräldrar. Du kan också se hur det går för Alisha som genom 

sitt engagemang i scouterna varit ut och hjälpt till med sjuktransporter på uppdrag 

av Unicef och du kan se ett fint erbjudande om rabatt på tandvård has Aquadental i 

Stockholm för medlemmar i Gatubarn Nepal. Även om du själv inte har Facebook 

så är vår sida öppen att läsa. 

Vår medarbetare Hari får lasta moppen med så mycket mat 

det går och köra till de barn som bor i familjer. Många på 

svältgränsen när de vuxna inte kan arbeta på grund av 

pandemin och då räcker det inte att bara betala 

skolavgifter, vi behöver hjälpa till med mat också. 

 

 

MEDICAL COLLEGE STUDENTER 

I vårt förra nyhetsbrev fick du veta hur det går för några av våra studenter på 

Medical College. Här kommer information om fler studenter. 

Babita Badi år 2 av 3 på farmaceututbildningen. 

Babita går år två på farmaceututbildningen och befinner sig nu 

i Surkhet med sin familj. Hon har skaffat sig ett extra arbete 

där på ett apotek vilket vi anser är väldigt positivt och bra av 

henne. Hon deltar aktivt i studierna på distans men upplever 

att de inte är lika effektiva som på college. Hennes familj har det 

väldigt tufft just nu då hennes föräldrar förlorat sina arbeten i 

och med pandemin. Detta resulterar i mindre mat för familjen. 

Babitas mål är att en dag utbilda sig till läkare och hon arbetar 

flitigt mot att nå sitt mål.  

 

 

 

 

http://www.facebook.com/gatubarnnepal
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Devi Badi år 2 av 3 laboratorietekniker. 

Utbildningen är hälften teoretisk och häften praktisk i ett lab 

vilket passar Devi väldigt bra. Hon har bra studieresultat och 

trivs på utbildningen. Hon säger att studierna på distans inte 

är lika effektiva som på college samt att hon har dåligt nätverk 

hemma vilket gör det väldigt svårt.  Hennes föräldrar har 

förlorat sina arbeten och de har det svårt ekonomiskt. Devi är 

en studiemotiverad tjej som vill tillbaka till college.  

 

Kalpana Badi år 2 av 3 Health Assistant. 

Kalpanas studier går bra med fina resultat och hon arbetar 

ständigt för att nå sitt mål att få examen för att sedan flytta 

hem till Surkhet och arbeta. Nu befinner hon sig i Surketh 

med sin familj och de har det kämpigt utan inkomst då 

hennes föräldrar inte har kvar sina arbeten på grund av 

pandemin. Hon uttrycker att hon studerar på egen hand 

mycket och att studierna digitalt inte är optimala. Samt att 

nätverket ibland kan vara opålitligt men att hon kämpar på.  

 

Usha Bashyal år 1 av 4 kandidatprogram till sjuksköterska.  

Usha är vårt senaste tillskott på sjuksköterskefronten. Usha 

är otroligt motiverad och har visat goda resultat under första 

året. Hon är i Katmandu med mamma och systrar och läser 

på distans. Dde har de tufft, då hennes mamma inte har 

arbete och de är utan pengar  för mat och hyra. Hon säger 

att studierna inte är lika effektiva på distans och att hon 

läser mest på egen hand. Usha är otroligt målmedveten och 

lägger ner mycket tid på studierna och vill ha högsta betyg.  

 

Hälsningar 

Eva & Ida 


