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Verksamhetsberättelse –  
Föreningen för gatubarn i Nepal - 2013 
 
 
 
 

 
Foto: ”Barn i bergsby”  av Annica Frank 

 
 

Du kanske i första hand känner till Nepal för att världens högsta berg, Mount Everest, ligger där? 

Men Nepal är också ett av världens fattigaste länder, där hälften av befolkningen på 30 miljoner 

är barn. Beräkningar visar att det är uppemot 30 000 barn i Nepal som saknar ett hem. I vissa fall 

lever hela familjen på gatan medan andra barn lever ensamma. En del är helt föräldralösa, andra 

har en förälder i livet som inte är kapabel att ta hand om sina barn.  

Föreningen för gatubarn i Nepal kommer att fortsätta göra skillnad för barnen i Nepal! 
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Verksamhet 

Föreningens ändamål är att ordna permanent boende för gatubarn eller barn i riskzonen att 

hamna på gatan med hög prioritet på flickor då traffickingrisken är mycket hög för dem. Vidare 

skall föreningen bekosta utbildningar till barn och ungdomar utan möjlighet att få utbildning på 

annat sätt samt ge mat till barn som ännu lever på gatan. Föreningen driver i samarbete med sina 

nepalesiska systerorganisationer flera verksamheter i Nepal enligt nedan: 

 

1. Child Help and Care Center 

Child Help and Care Center är ett flickhem. CHCC är registrerat som NGO – non governmental 

organisation i Nepal och kontrolleras genom inspektioner av den nepalesiska staten. 

Organisationen måste också hålla medel motsvarande tio procent av årsbudgeten på ett särskilt 

reservkonto i Nepal. 

 

Personal under året: 

Julius Yonzone, föreståndare, heltid 

Sunita Dhakel, husmamma, heltid och boende på hemmet 

Kendup Lama, kökshjälp och allt i allo, heltid 

Parbati Gurung, läxläsningshjälp, 12 timmar per vecka under terminstid 

Sunita Karki, extra tvätt- och städhjälp 10 timmar per vecka sedan november 2013 

Jyoti, danslärare, 3 timmar per vecka 

Anita Tamang, leg psykolog 

 

På flickhemmet i Uttar Bahini, Gokarna bodde i början av året 13 flickor mellan 6 och 14 år. I 

början av året kunde 12-åriga Karma flytta till sin pappas före detta fru och bo på permanent 

basis med henne. Föreningen stöttade ytterligare en tid med skolavgifterna men bedömer att 

släkten klarar detta på egen hand från och med 2014. Två nya flickor, Tenzing och Sabeena har 

flyttat in under året och det innebär att vi nu har 14 flickor mellan 5 och 15 år i Gokarna.  

 

Alla flickorna går i skolan från nursery till klass 6. Alla barnen är nivågrupperade utifrån kunskaper 

och det innebär att åldern inte har betydelse för vilken klass flickorna går i. Barn som bott på 

gatan tidigare har ju vanligen inte gått i skolan och får börja i första klass oavsett ålder. Fem av 

flickorna fick vid skolåret som startade i april 2013, enligt vår tidräkning, hoppa över en klass. (I 

Nepal är det nu år 2070, det nya kalenderåret börjar i februari och skolåret börjar i april). Alla är 

godkända i alla ämnen och flera av barnen har mycket höga betyg och tillhör de absolut bästa 

eleverna i Swarna Shiksha English School som de alla går i. 
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Det är en privat skola med ca 600 elever i klasserna från nursery till klass tio som i normalfall 

omfattar barn från fem till sexton års ålder. En av anledningarna till att det går så bra för barnen i 

skolan är att vi satsat på läxläsningshjälp. Sex dagar per vecka, två timmar per dag kommer 

Parbati, som är student och läser biokemi på universitetet, och läser läxor med barnen. Genom 

detta kan hon finansiera sina egna studier. Hon är en god förebild för våra flickor då hon själv 

kommer från en låg kast och trots det läser på universitetet. Det är bra att hon kan ägna särskild 

uppmärksamhet åt matematik och naturvetenskapliga ämnen som ofta är svåra ämnen för 

flickorna att klara i skolan. 

 

Under 2013 har de flesta flickorna varit friska och vi har haft låga sjukvårdskostnader i gruppen. 

Vi har uppmärksammat vissa tandproblem och har planerat för att åtgärda dessa under 2014. 

Ingen av flickorna har HIV eller TBC. Infektioner i övrigt och parasiter är åtgärdade. 

Flickorna har fått göra många utflykter och till och med resor inom Nepal för att vandra och för 

att lära känna sitt land och bli stolta över att vara nepaleser. 

 

Huset där flickorna bor är för litet och har bara ett synnerligen enkelt badrum. Det regnade in 

under monsunen och ett rum har mögelskador. Vi har börjat leta efter större och bättre hus men 

det tar tid att hitta hus att hyra då hyresmarknaden är begränsad i Kathmandu och hyrorna höga. 

Vi vill också vara nära skolan så att barnen ska kunna fortsätta i samma skola. 

 
 

2. Manjushree Child Care Center 

Manjushree Child Care Center  är ett hem för i första hand pojkar och flickor i förskoleålder. 

MCCC är beläget i Nayabasti, Jorpati, och är registrerat som NGO – non governmental 

organisation i Nepal och kontrolleras genom inspektioner av den nepalesiska staten. 

Organisationen måste också hålla medel motsvarande tio procent av årsbudgeten på ett särskilt 

reservkonto i Nepal. 
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Personal under året: 

Dorjee Dolma Gurung, förskollärare och föreståndare, heltid boende på hemmet 

Aakash Gurung, barnskötare, heltid, boende på hemmet 

Santa Lama, tvätt- och städhjälp, deltid 50 – 80 % varierande under året 

Vi behöver anställa ytterligare en halvtid för att inte personalen ska slita ut sig. 

Anita Tamang, leg psykolog 

 

I början av 2013 bodde fem förskolebarn och ett äldre syskon på Manjushree och under året har 

ytterligare sex förskolebarn och ett äldre barn flyttat in. Nu har vi sammanlagt fem pojkar och 

åtta flickor det vill säga tretton barn totalt boende på detta hem. Förskolebarnen går alla i lama 

Jhampas förskola på vars gård själva barnhemmet är inrymt i två vinkelbyggda längor. Hemmet är 

synnerligen enkelt men har den stora fördelen att kunna utnyttja förskolans kök, matsal, badrum 

och stora trädgård med lekplats även efter skoltid och dagar då förskolan är stängd. Ett av de 

äldre barnen, en 13-åring bor på detta hem för att hennes lillebror bor där och vi inte vill skilja 

barnen åt. Den andra stora flickan är tolv år och har ännu inte kunnat börja skolan på grund av 

svåra trauman utan deltar i förskolans verksamhet med utvecklingsplan att kunna börja skolans 

första klass under 2014. 

 

Under 2013 har sjukvårdskostnader och andra kostnader varit normala med tanke på barnens 

bakgrund och flera fall av svår undernäring vid inflyttning till vårt hem. Alla barn hälsoundersöks 

och får nödvändiga vaccinationer. Inget av barnen är HIV-smittat och bara ett barn har haft 

positivt TBC-test och har fått behandling. Parasiter, skabb och infektioner är under behandling. 

Behov av tandvård kommer att åtgärdas våren 2014. Vi har haft en del hälsobekymmer bland 

barnen och vi har haft problem med föräldrar som först övergivit eller till och med sålt sina barn 

och sedan vill ha dem tillbaka igen, kanske för att kunna sälja dem en gång till. Vi har temporärt 

avvärjt dessa hot men vet inte säkert om vi kommer att lyckas med det framöver. 

 

 
Dawa med fadderpappa Samuel.  Foto: Eva Holmberg/Tedert 2012? 

  

3. Utdelning av mat och kläder till barn som lever på gatorna i Kathmandu eller i slummen. 

Vi kommer aldrig att kunna hjälpa alla barn som finns på gatorna men vi går fortfarande ut och 

ger mat och kläder till barn och ibland hela familjer på gatan. Vi gör detta främst i slumområdet 

Shantinagar där behoven är som störst och dit det inte kommer människor som det ens är någon 

idé att tigga av. Under 2013 har vi delat ut runt åttahundra måltider direkt från vår budget. 

Utöver detta har våra medlemmar på besök i Kathmandu köpt flera hundra kilo ris och linser, 
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färsk frukt och andra förnödenheter som delats ut till familjer i Shantinagar eller i Pashupatinath. 

Medlemmar har också skänkt skor och kläder till barn i den statliga skolan i Gokarna. 

 

  
Ett ”nyrustat” dass  och bostäder i Shantinagar vid kanten av floden. Foto: Anneli Nilsson oktober 2013 

 

  

4. Utdelning av skolböcker till barn från familjer utan möjlighet att köpa läromedel till 

barnen  

Fyrahundra skolböcker har delats ut sammanlagt till barn från fattiga familjer där man låtit 

barnen gå i skolan men inte haft råd att köpa skolböcker. Detta program fortsätter och 

finansieras genom särskilda donationer och köp av gåvobrev.  

 

2013 fick vi också en särskild donation för att utrusta Swarna Shiksha-skolans naturveten-skapssal 

med undervisningsmaterial för biologi, fysik respektive kemi. Inköp gjordes i samråd med lärare i 

naturvetenskap lokalt i Kathmandu. 

  

5. Skolgång till föräldralösa barn som har en anhörig att bo hos men saknar medel för 

skolavgifter 

Förutom barnen som bor på våra barnhem har vi fadderskap och betalar skolavgifter för tre 

personalbarn och sju föräldralösa barn som bor hos någon anhörig, oftast är det en mormor eller 

en farmor ute i byar i Himalaya. Vi bekostar även grundläggande hälsovård och vaccinationer för 

dessa barn. Vi har beredskap att ta emot dem att bo hos oss om den anhöriga de bor hos inte 

längre är i stånd att ta hand om sin unga släkting. 

 

6. Förberedande utbildning för blivande barnmorskor 

Under 2013 har vi, i liten skala, påbörjat arbetet med att identifiera unga flickor med goda 

skolbetyg i klass tio. Det handlar om flickor boende i fattiga byar på landsbygden och tillhörande 

låga kaster där vi har för avsikt att bidra till deras utbildning i klass elva och tolv, ungefär 

motsvarande gymnasieskolan. Syftet är att ge dem behörighet för att senare söka in på 

barnmorskeutbildning och efter avslutad utbildning kunna arbeta i sina hembyar med omnejd. De 

första två har börjat och vi avser att utöka antalet under kommande år. Verksamheten kan 

genomföras då varje flicka har 8 svenska faddrar var som bidrar till utbildningen. 

 

Detta är ett led i att försöka minska mödradödligheten, oönskade graviditeter och därmed också 

få färre barn som hamnar på gatorna i Kathmandu. Vi kan som liten organisation bara påverka på 
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marginalen men anser att varje bidrag är viktigt i kampen att motverka att barn hamnar på 

gatorna utan försörjning och utan skolgång.  

 
 Ännu finns ingen barnmorskeutbildning i Nepal men FN-organet UNFPA arbetar med att försöka 
skapa en barnmorskeutbildning som förhoppningsvis kommer till stånd 2014. Om detta inte 
lyckas får vi ta ställning till om flickorna istället skall gå allmän sjuksköterskeutbildning, 
uppmuntras att utbilda sig till läkare eller om vi skall sända dem till Indien för utbildning. 
 

Nyhet 2013 - Avtal med psykolog 

Leg psykolog Anita Tamang arbetar nu två dagar per månad på vart och ett av våra hem. Hon ger 

personalen handledning, har gruppsamtal med flickorna i Gokarna och har individuella samtal 

med barn på båda hemmen utifrån behov vilket för närvarande är samtal med fem barn.   

 

Detta har länge varit ett stort behov men eftersom det inte finns så många psykologer i Nepal har 

det varit svårt att hitta någon lämplig. Ett stort plus är att Anita tillhör samma kast som många av 

våra barn och är ett gott exempel på att även personer från enklare omständigheter kan utbilda 

sig och få prestigefyllda yrken som ger god inkomst. Vi är mycket glada att ha tillgång till Anita då 

flera av barnen bär på svåra trauman och nu ser vi redan goda resultat på positiv förändring som 

minskade depressioner och färre humörsvängningar. 

 

Uppföljning och kontroll samt medverkan i verksamheten 

 Från den svenska styrelsen har ordförande Anneli Nilsson besökt Nepal vid ett tillfälle och 

under tre veckor följt verksamheten vid flickhemmet Child Help and Care Center och följt 

upp verksamheten vid Manjushree-hemmet samt gjort besök i Shantinagar bland barnen i 

slumområdet. Anneli har besökt flickorna i alla klasser på skolan samt gjort studiebesök 

på en privat Montissoriskola där det går flera barn som har autism tillsammans med 

vanliga barn.  Styrelseledamoten Eva Holmberg Tedert har följt upp ekonomi och all 

verksamhet under sex veckor på våren och sju veckor på hösten och besökt barn i byar 

utanför Kathmandu samt arbetat i Shantinagar med utdelning av mat. Vidare har Eva haft 

utvecklingssamtal med all personal och med alla barn utom ett.  

 

 I Nepal har vi hjälp i uppföljning av ekonomi och verksamhet av styrelseledamöterna i 

respektive NGO, åtta personer vardera där särskilt ordföranden i CHCC, Karma Lama 

arbetat mycket aktivt både med verksamheten och med uppföljningar. Ledamoten Binda 

KC, civilekonom har varit behjälplig med att sluta avtal med lokala leverantörer som är 

skatteregistrerade och sköta löpande kontroll av redovisning. Vi anlitar juristen Suresh KC 

från Hatemalo lawfirm i Kapan, Boudhanath för alla juridiska frågor både vad gäller 

redovisning, kontakt med myndigheter samt besvärliga förhandlingar med anhöriga till 

barn eller för att legalisera barn som saknas i registren när de kommer till oss.  Vid svårare 

samtal och i vissa uppföljningar när tolk behövs anlitar vi auktoriserad tolk engelska-nepali 

Chitra Niraula. Chitra är också behjälplig med att skaffa fram skolböcker och i samråd med 

lärare i skolor i områden vi pekat ut se till att böckerna hamnar hos de mest behövande 

barnen. Både tolk och jurist liksom psykolog är dyrt att anlita men vi ser att det är 

avgörande för en bra verksamhet att ha professionella personer till hjälp. 
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 Under 2013 har vi haft fem volontärer på plats mellan två och tre månader vardera. 

Volontärerna har kommit från Sverige och arbetat oavlönat i våra verksamheter. 

Föreningen har betalat försäkringar för volontärerna för att säkerställa att de har 

fullständigt försäkringsskydd.  

 

 Hösten 2013 har vi också avtalat med Socionomer utan gränser att från och med 

vårterminen 2014 ta emot praktikanter från internationella socionomprogrammet på 

svenska universitet och högskolor för praktik i våra verksamheter i Kathmandu. 

 

 Ett tjugotal medlemmar och faddrar har under året besökt barnhemmen och tagit del av 

hur allt fungerar, spelat och sjungit, haft idrottsaktiviteter med barnen och följt med på 

utflykter. 

 

 Alla som reser till Nepal för att arbeta i eller följa upp vår verksamhet och ekonomi 

betalar sina resor och uppehälle själva. Insamlade medel går till barnen i Nepal och inte 

till kostnader för svensk personal eller resor. Detta innebär i sig att verksamheten nu nått 

taket för vad som är möjligt att genomföra på frivillig basis. Om verksamheten växer 

ytterligare måste personal arvoderas för uppföljning och kontroll. 

        
 

 
 Föreningens folder      Glad styrelse firar 90-konton! Foto: Anneli Nilsson   

 
 
Föreningen har under året bland annat:     

 Hållit 8 styrelsemöten  

 Uppnått 792 medlemmar och 634 medlemmar i FB-gruppen 

 Skickat ut 4 nyhetsbrev 

 Ansökt hos svensk insamlingskontroll och fått beviljat 90-konton  
 

 Ordnat så att flickorna fick göra en resa på ett par dagar till Pokhara.  
 

 Haft  flera stora event och hållit föredrag om föreningens verksamhet bland annat: 
 Flöjtkonsert med Manose 3 maj på Yoga Shakti i Stockholm – 8500 kr 

 Deva Premal, Miten & Manose Konsert  4 maj på Konserthuset i Stockholm – 6300 kr 

 Kakkalas i Sjurberg 9 maj – 18.000 kr 

 Musikkväll – Rozenhill, Greybeards, Antham och John Nordin 15 juni – 4220 kr 

 Musikfest i Tomnäs 15 juni – 11.900 kr 
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 Forest festivalen juli – 500 kr 

 Nordiska Yogadagen i Sverige 24 augusti – 4301 kr 

 Nordiska Yogadagen i Oslo 31 augusti – 18.664 kr 

 Julbazar 30 november i Musikhuset Gävle – 23.400 kr 

 Deltagit i Julkonsert 8 december i Staffanskyrkan, där insamlade medel gick till föreningen – 
23.800 kr 
 

 
 
Ekonomisk redovisning 2013 
2013 har varit ett mycket bra år för föreningen både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Vi 
fördubblade målet för insamlade medel! Totalt insamlat under året är 877 040 kr (att jämföra 
med föregående år 422.401 kr).  Resultatet landade på 452 090 kr! Föreningen har upprättat en 
ekonomisk 5-årsplan för att hela tiden ligga steget före.  
 
Vi har under året haft utgifter på 482 897 svenska kronor. 
Fördelningen av utgifter är: 
466 221:-  har skickats till Nepal 
     7 625:-  har gått till tryckkostnader av informationsfolder 
     4 051:-  är bankavgifter 
     5 000:-  avgift till Stiftelsen för insamlingskontroll 
 
Under 2013 har vi samlat in 877 040:- vilket innebär att vi klarar verksamheten under början av 
2014. Detta är viktigt då en stor del av bidragen kommer in i december och vi behöver pengar 
redan i början av året. Vi kommer också att kunna avsätta pengar till vår särskilda fond för 
utbildningar efter klass 10 och yrkesutbildningar.  
 
Utgifterna i Nepal har gått till följande:  
  65 217:-  mat och hushållsutgifter 
  62 663:-  skol- och förskoleavgifter 
  62 367:-  hyra av våra två hus, flickhemmet och småbarnshemmet 
  83 419:-  löner till medarbetarna i Nepal inkl arvode till psykolog och tolk 
  13 979:-  hälsovård 
  35 253:-  böcker, sport och lek 
    3 058:-  transporter 
    7 350:-  blivande barnmorskor 
  18 319:-  övriga utgifter 
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    6 454:-  utrustning naturvetenskapssalar på skolan, donation från ABF 
    5 625:-  skolböcker till barn donation från ABF 
  16 155:-  mat och andra förnödenheter till barn på gatan främst i Shantinagar slumområde 
379 859:-  Summa utgifter i Nepal under hela 2013. 
 
Överskjutande medel sänt till Nepal avser januari 2014. 2013 har vi också börjat finansiera 
utbildning för barnmorskeutbildning för kvinnor från fattiga byar på landsbygden. Fler kvinnor 
som överlever betyder färre barn på gatorna.  
 
Tre år har nu gått sen vår verksamhet startade i Kathmandu, Nepal.  Vår verksamhet har 
expanderat med drygt 100% under 2013. Vi fördubblade antalet medlemmar från 400 st till 792.  
 
Året som gått har både varit ett förvaltande och ett utvecklande år.  Verksamheten har 

systematiskt förfinats både i Nepal och i Sverige. Att vi fått förtroende att ha 90-konton beviljade 

av svensk insamlingskontroll är ett stort bevis på att vi är en föreningen att räkna med. 

 

 Priset för medlemskap under 2013 var 100 kronor. 

 Fadderskap 200 kr/barn/mån 

 Donationer mottas på valfritt belopp, anonymt eller med avsändarnamn. 
 

Riskanalys 

 Medelsbrist som innebär att vi inte kan sända pengar till våra mottagande organisationer 

Child Help and Care Center respektive Manjushree Child Care Center i Kathmandu, Nepal.  

Åtgärd: långsiktig uppbyggnad av utbildningsfond för utbildningar efter klass tio samt 

uppbyggnad av reservfond med en halv årsbudget som bara får användas i särskilda 

krissituationer. 

 

 Föräldrar eller andra anhöriga till barnen som tidigare övergivit dem men plötsligt dyker 

upp och kräver att få tillbaka sina barn. 

Åtgärd: Övertalningsförsök med påvisande av goda exempel på att barn med utbildning 

kan hjälpa sina föräldrar med försörjningen på äldre dagar. Legala åtgärder för att förhala. 

I vissa fall fiktiva ”anställningar” för halvstora barn som levererar en månadsinkomst till 

föräldrar. 

 

 Personalbyten i Kathmandu skapar otrygghet bland barnen. 

Åtgärd: God personalvård med pengar till sjukvårdsförsäkringar för personalen, goda 

löner och bra arbetsförhållanden. Utbildningar och handledning. 

 

 Kidnappningar och/eller utpressning 

Åtgärd: Uppbyggnad av kontaktnät på högre nivå i samhället för att lättare få hjälp i en 

nödsituation. 

Att vi européer som är där inte far omkring i stora dyra bilar och lever ett vidlyftigt liv utan 

visar upp ett mycket modest liv som inte sticker i ögonen på folk i omgivningen. 
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 Missbruk av att verka i föreningens namn med risk att insamlade medel inte kommer in 
till föreningen  
Åtgärd: För att agera i föreningens namn krävs samarbetsavtal.  Privatpersoner, företag, 
andra föreningar eller organisationer kan inte verka i vårt namn utan vårt tillstånd. Det 
innebär att ingen kan sälja saker, föreläsa eller på något sätt samla in medel och företräda 
föreningen för Gatubarn i Nepal utan styrelsens medgivande. Eventuella förfrågningar om 
samarbete ska inges skriftligen och beslutas av styrelsen. De eventuella medel som 
insamlats ska redovisas enligt överenskommelse och sättas in på våra 90-konton.  

 
Utblick 2014 

 2014 års nya medlemsmål är att nå 1000 medlemmar.  Våra ledord gäller fortfarande: Everyone – 
Reach one!  

 Med våra 90-konton beviljade av svensk insamlingskontroll fortsätter vi marknadsföringen på 
nationell nivå för att dra in medel till verksamheten.  

 Det ekonomiska målet är riktigt utmanande: Vi ska dra in 750 000 kr för att säkra verksamheten 
och trygga flickornas tillvaro. Helst ännu mer för att kunna bygga upp en utbildningsfond för att 
klara framtida åtaganden och ge alla barnen en högre utbildning eller yrkesutbildning efter 
tionde klass. 

 Samarbetet med socionomer utan gränser effektueras. Från och med i år kommer vi i första hand 
bevilja dem volontärarbete.  

 Föreningen kommer att organisera och systematisera studiebesök och volontärarbete. 

 Ansökan om partnerskap tillsammans med Radiohjälpen har gjorts. 

 Anskaffning av medlemsregister kopplat till en ny utvecklad hemsida.  

 Föreningen söker ett nytt hus för flickhemmet då de är trångbodda och huset har fuktproblem 

 Årsmötet äger rum söndag 13 april kl 16.00-18.00 i kvarterslokalen på Kaserngatan 58  
 

Framtid 

Hålla i och hålla ut. Alla barnen skall vara kvar hos oss tills de har en yrkesutbildning eller högre 

utbildning. Det innebär åtaganden till ungefär år 2030 innan de barn vi har hand om nu samtliga 

står på egna ben, har utbildningar och kan försörja sig själva och sina framtida barn. 

 

För den närmaste framtiden skall ett nytt hus till flickhemmet Child Help and Care Center 

anskaffas. En tandklinik har hyrts för ett par veckor i mars 2014 och tandläkarvolontärer åker till 

Kathmandu. I takt med att vi får fler barnmorskefaddrar kan vi ta in fler unga kvinnor i 

barnmorskeprogrammet. Vi har gjort skillnad och kommer att fortsätta göra skillnad i Nepal! 
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Styrelsen har under året bestått av:  
 
Anneli Nilsson,  Ordförande 
Eva Holmberg-Tedert,  Ledamot och grundare 
Lena Sköld,  Kassör  
Catarina Carlsson, Ledamot  
Ingemo Åström,  Ledamot  
Samuel Edsmyr, Ledamot  
Kristiina Wallin,  Ledamot 
Karolina Jansson,  Ledamot 
Gabriella Persson Turdell,  Vald lekmannarevisor  
 
Vi alla som arbetar i den svenska styrelsen och föreningen gör det helt på ideell basis.  
Den nepalesiska styrelsen uppbär arvoden om 500 rupees (ca 38 kr) per person och möte och 
den nepalesiska ordföranden Karma har ett grundarvode på 40 000 rupees per år + tillägg för 
resor för Barnmorskeintervjuer vilket blev 50 000 rupees totalt under 2013.  
 
Organisationsnummer: 802455-9794  
Av stiftelsen för svensk insamlingskontroll beviljade konton:  
PG: 900365-8 
BG: 900-3658  
 
Ordförande: Anneli Nilsson, e-post: ordf@gatubarnnepal.net 
Grundare: Eva Holmberg-Tedert , e-post: eva@gatubarnnepal.net 
Hemsida: www.gatubarnnepal.net 
Facebook: https://www.facebook.com/#!/gatubarnnepal 
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