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Kära medlem, 

Nu har vi levt med Covid-19 i ett år, känns lite ofattbart faktiskt. Det har varit och 

är fortfarande ansträngt läge i Nepal. Vi har haft många utmaningar på olika plan 

som vi löst, tacklat och utvecklat på en mängd olika sätt. Eva och Ida har jobbat 

hårt för att just hitta lösningar på utmaningarna och samtidigt följt upp alla våra 

barn och övriga projekt. Ni är fantastiska! 

Den 8 mars på Internationella kvinnodagen höll organisationen From One To 

Another en digital gala "Not all heroes wear capes" under galan hyllade de 

superhjältinnor i vardagen. En namnkunnig jury valde ut en extra speciell 

superhjältinna bland de drygt 50 nominerade kvinnorna. Till vår stora glädje var 

det Eva som vann!   

 

Den 25 april kl. 13.00 är det dags för Årsmöte på grund av rådande situation 

kommer vi att hålla det digitalt. Skriv in datumet i kalendern så återkommer vi med 

mer info om hur du deltar. 

 

Nedan presenterar en av våra styrelsemedlemmar, Sanna Tällberg sig och efter det 

sammanfattar Eva och Ida verksamheten under 2020. 

Hör gärna av dig om du har några frågor & hoppas vi ses på årsmötet. 

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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Hej alla medlemmar,  

För alla som inte vet vem jag är, så är det dags att jag presenterar mig! 
Jag heter Sanna Tällberg, är 26 år och har nu suttit i styrelsen i fem år. Jag 

började engagera mig i föreningen redan när jag var 18 år. Nu, 8 år senare, 
är jag fortfarande med på ett hörn.  
 

Till vardags jobbar jag med kommunikation – så därför är jag drivande när 
det kommer till de kommunikativa bitarna i styrelsen.  
 

Jag, tillsammans med ett helt fantastiskt gäng, Emilia Simons, Ylva Lilja, 
Tintin Löfdahl och Ida Wahlgren, ses ett par gånger i månaden och planerar 

olika kampanjer och nedslag. I 
kommunikationsgruppen letar vi alltid efter 
kompetens, för att kunna nå ut med vårt budskap till 

så många som möjligt. Så om du har några idéer på 
kommunikativa nedslag eller om du är proffs på 

Adobe-programmen, klippa film, är en PR-stjärna eller 
något helt annat och vill volontera med din 
kompetens – då är det mig du ska kontakta!  

 
Jag kanske kan avsluta detta brev med en utmaning. 
Vi vill nå 600 medlemmar under 2021. Skulle inte du 

kunna värva en i din närhet, så kanske vi når vårt 
mål?  

Tack för att ni är med och stöttar våra tjejer i Nepal. 
 
Sanna  
 

Eva & Ida berättar - Sammanfattning verksamheten i Nepal 2020 

 

Barn och ungdomar i utbildning: 

• 13 färdiga sjuksköterskor, health assistants och skilled birth attendants. 

• 6 studenter ännu i utbildning på Medical College. 

• 4 andra högskolestudenter, 2 blivande socialarbetare, 1 inom IT, 1 

ingenjör.  

• 18 skolbarn kvar på barnhem. 

• 20 barn i familjer får hjälp med skolgång.  

• 14 barn i slumområde får både skola och försörjning. 

• Nära 3 500 personer, mest små barn och mammor har fått mat och 

mediciner genom speciella pandemi-insatser. 

• Chhori har fått hjälp att betala hyran för sitt skyddsboende. 

 

Mer om verksamheten kommer du att få läsa i vår verksamhetsberättelse. 

Den innehåller som vanligt en ordentlig redogörelse för vad som hänt under 
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året, vad det kostar att driva verksamheten i Nepal och en komplett 

ekonomisk redogörelse.  

Verksamhetsberättelsen kommer att läggas ut före vårt årsmöte 25 april 
2021. 
 

 

Chhirings arbete i Shantinagar 

Vår duktiga sjuksköterska Chhiring behövs fortfarande i Shantinagar. Läget 

där har förvärrats för de flesta. Chhiring har de senaste månaderna främst 

hjälpt barnen att klara sig. Mat, mediciner, bedömning av skyddsbehov och 

vi är oändligt tacksamma över att hon finns där och har räddat många barn 

från undergång och många vuxna från ohälsa och misär. Tack vare 

öronmärkta pengar från Gayatri Fund får Chhiring lön fram till mitten av 

juni för att särskilt arbeta med de äldre bland sluminnevånarna. 

Dessutom kan Chhiring vara med och 

arbeta för flickor och kvinnor från 

dansbarerna, massageställen och så 

kallade cabin restaurants när anti-

traffickingorganisationen Chhori ordnar 

hälsoinsatser. Många av dem är 

minderåriga men har könssjukdomar och 

är traumatiserade. Hälsofrågorna är viktiga 

och vi är glada att vi kan hjälpa Chhori 

med dessa insatser. 

Studenter och skolbarn 

Många av barnen och de unga studenterna har tappat mycket i sina studier 

under den tid som skolorna var stängda. Undervisningen på distans passar 

inte alla och vi ser att resultaten blivit sämre för många. Vi har redan fått 

besked om att skolåret motsvarande grundskolans årskurser kommer att 

förlängas. I stället för examina i slutet av mars kommer läsåret att förlängas 

till början av juli. Vi hoppas att detta ska räcka för att barnen ska lyckas 

hämta upp kunskaper för att klara sina examina. 

Skolgång 

Efter att alla barn skickades hem från skolan i mitten av mars vidtog först 

en lång period utan skola. Sedan kom distansundervisning igång under 

sommaren och tack vare extra gåvor från våra medlemmar kunde vi köpa 

datorer och mobiltelefoner så barnen skulle kunna följa undervisningen. 

Under början av 2021 har skolorna gradvis öppnat för undervisning i egna 

lokaler igen och i mitten av mars, exakt ett år efter att barnen skickades 
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hem, öppnar de sista skolorna igen. Barnen får gå i två skift för att inte vara 

för många i skolan samtidigt. Morgonskiftet är kl. 06.30 – 11.30 och 

eftermiddagsskiftet kl. 13.00 – 18.00.  

Flickhemmet 

När flickorna fyller 18 och går i klass 11 och 12 (”gymnasiet”) är det 

meningen att de ska flytta ut från flickhemmet och vidare till ett 

studenthem. Nu när skolorna öppnat för undervisning i egna lokaler igen är 

det hög tid att planera för våra 11-klassares flytt hemifrån. Studenthem i 

närheten av deras skolor ska väljas. Flickorna ska först besöka ett par 

studenthem. Sedan ska vår personal besöka dem och se att de är säkra och 

fungerar bra. Därefter ska den nepalesiska styrelsen ta beslut och så ska vår 

svenska styrelse se att hyran är rimlig och så blir det dags att flytta. De två 

11-klassarna som har längst till sina skolor, Binita och Manita står på tur 

att flytta medan Binas skola ligger så nära flickhemmet att vi avvaktar lite 

med hennes flytt. Men även hon ska så småningom lytta, det är en del av att 

växa upp och lärs sig klara sig mer på egen hand, även om vi kommer att 

finnas med dem tills de är självförsörjande och har ett yrke. 

 

 

 


