Jysk landsbyudvikling i Nepal
Formandens beretning 2016

[Startbillede]
Velkommen til Jysk landsbyudvikling i Nepal’s femte ordinære generalforsamling! Og dermed jubilæum for
vores lille forening.
Endnu et spændende år er gået. Et år, hvor vi har fået 28 nye medlemmer. Et år, hvor vi har haft 14 frivillige
i Nepal og hvor alle koordinatorer har været i Madi mindst én gang. Selv har jeg været afsted to gange det
forgangne år. Det har været et år med aktiviteter på alle fronter og nye bæredygtige skridt på alle fire
indsatsområder. Et år med forberedelse af den tredje store organisationsændring, men desværre også et år
med lidt uro i koordinatorgruppen.

[Generalforsamling 2015]
I år vil jeg gerne starte med at takke bestyrelsen og vores koordinatorer for et godt år, hvor vi i flot samarbejde
har arbejdet på at føre strategien ud i livet. For os alle er det jo frivilligt arbejde, som vi klarer ved siden af vores
professionelle arbejde og mange private gøremål og sociale forpligtigelser. Men alle trækker på samme hammel,
og sammen rykker vi på alle fronter.

…… [Husk, at strategihæftet gerne sendes pr. mail, skriv dig på listen]
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Lad os blive lidt i Danmark…

[Jørgen Larsen og Henrik Bjørn studerer Jørgens kort over de to
vandværkers udbredelse]
15. august kunne man på vores hjemmeside læse, at vi havde udpeget en ny koordinator for Infrastruktur.
Landmåler Jørgen Larsen fra Aarhus Vand har mange års administrativ og praktisk erfaring fra bl.a.
entreprenør- og vandforsyningsområdet. Jørgen afløste lektor Henrik Bjørn fra VIA Byggeri, Energi & Miljø i
Horsens. Velkommen til Jørgen, selv om det snart er længe siden.
Den bedste måde at blive introduceret til jobbet på, er selvfølgelig en tur til Nepal. I oktober rejste Jørgen med
os til Nepal

Billedet her er fra ankomsten til Madi … Hov, hvor er Jørgen?… han er her:

Velkomsten var vist ret overvældende …?, men sådan modtager man altså sine gæster i Nepal. Jørgen skulle
li’som mig først og fremmest arbejde med drikkevandet på denne tur, det vender vi tilbage til.
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Vi kan li’så godt tage det med det samme….

[Koordinatorskift i ’Skole & uddannelse]
Anette Nymann, vores koordinator for ’Skole & uddannelse’ har valgt at trække sig som koordinator.
Der ligger for store opgaver på hendes skrivebord i på VIA de næste par år, turene til Madi tærer for meget på
helbredet og Nepal arbejdet er blevet for stort.
Anette kom ind i foreningen for 3 år siden ved lidt af et tilfælde. Hun skulle hjælpe os med at finde en
koordinator til skoleområdet. Jeg var til møde med hende på VIA, og inden dagen var omme, var hun vores
første koordinator for Skole & uddannelse.
Anette har gjort en fantastisk flot og målrettet indsats for udvikling af skolerne i vores skoleprojekt. Hun har
gjort det til et fantastisk job at være frivillig i skoleprojektet. Med sine analytiske evner ser Anette
mulighederne, og hun er en utrolig dygtig konfliktløser. Med hendes systematiske evner og store samvittighed
er intet overladt til tilfældighederne. Med Anettes store netværk har vi mange kompetencer inden for
rækkevidde.
Derfor har Anette også fuldstændig styr på, hvem der skal afløse hende og styr på, at overgangen bliver så
godt som smertefri for os.
Anette jeg ved ikke, hvordan jeg skal takke dig, udover at sige, at vi vil gøre vores bedste for at følge i dit spor
og håbe, at du ikke slipper os helt.

[Trille Gaarsdal]
Trille Gaarsdal afløser Anette Nymann. Trille er 63 år og fra Aarhus. Trille er uddannet folkeskolelærer med en
overbygning i psykologi. Hun har undervist i dansk og psykologi på VUC Aarhus, og i 12 år, indtil 2008, var hun
leder af VUC. Trille og Anette har kendt hinanden siden deres børn var små og har for mange år siden arbejdet
sammen omkring voksenundervisningsuddannelsen.
Trille har en livslang interesse fascination for fremmede kulturer og har altid haft stor lyst til at være en del af
en fremmed kultur som Nepals. Da Trille kom hjem fra sit første besøg i Nepal i november 2014, så hun TV’2
udsendelsen om os, besøgte vores hjemmeside, stødte dér på Anette og meldte sig ind i Jysk landsbyudvikling i
Nepal. Det var starten. Trille hjalp i 2015 Anette med at forberede udsendelsen af Skolehold 13, som hun selv
var en del af. Trille har med andre ord allerede besøgt landsbyerne, været frivillig og har allerede stor indsigt i
koordinator opgaverne. Velkommen til Trille. Sammen med koordinatorerne og resten af bestyresen ser jeg
frem til et spændende samarbejde.
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Plakaten

Mens Anne Hoberg og Bjørn Højlund Ramussen fra Skolehold 6 arbejdede på deres bachelor projekt fra
Animationsskolen i Viborg, lavede de i samarbejde med Christian Kolthoff, antropologen Priti Shrestha og mig
denne flotte plakat til vores tre nye opslagstavler. Plakaten fortæller om vigtigheden af at stå sammen om
landsbyernes kostbare drikkevand: Brug vandet fornuftigt, tag vare på vedligeholdelsen af vandværkerne og
betal brugerbetalingen! Plakaten er første visuelle udtryk i Nepal for strategien bag PROJEKT BÆREDYGTIGHED.

I august tog Christian til Madi for at fortælle om vores nepalesisk-danske PROJEKT BÆREDYGTIGHED og ikke
mindst om vilkårene for det udviklingsprojekt, vi har sammen. Med sig havde han plakaten, som han brugte
som dialogværktøj. Christian skulle også forsøge at samle dyreklinikken op, som vi havde hørt, ikke kørte efter
planen, herom senere.
Tak Anne og Bjørn for den flotte plakat, til Laser Tryk for støtten til at få den trykt, til Kulturstyrelsen for delvis
finansiering af tegnearbejdet, til Priti for sparring omkring det grafiske udtryk og omkring teksten. Og en
kæmpestor tak til Christian for at tage til Nepal med plakaten og få budskabet om bæredygtig vandværksdrift
spredt blandt landsbyboerne.
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Leadership training

Christian skulle også indlede forhandling med en nepaleser, Surya Neupane, om at køre et første
Leadership training kursus for landsbyerne. Altså træning i demokratiske processer og træning i, hvordan
man fx driver en vandværksforening. Christian og Umesh tog det første møde med Surya. Vibeke det andet
i oktober. Og så var et to-dages kursus for alle interesserede landsbyboere på plads.
Her i marts faldt endelig også aftalerne med landsbyerne om de rammerne for kurset på plads.
Nepalesere er vandt til at få løn, når de skal på kursus eller i hvert bespisning med kød. Her stødte to
kulturer sammen, og det tog tid, inden vi nåede frem til et kompromis, hvor deltagerne vil få te og et let
måltid mad serveret hver dag, og hvor vi kun skal betale for de landsbyboerne, der tilmelder sig.
Mellem 50 og 75 landsbyboere ventes at deltage. Umesh deltager som vores observatør. Vi har aftalt, hvad
der skal observeres på, og vi har aftalt, at vi en uges tid efter kurset holder et evalueringsmøde på Skype.
Kurset afvikles 30. april – 1. maj. Govinda, der er sekretær for vores partnerorganisation, har kontakten til
Surya Neupane, og så vidt vides mødes de to meget snart for at drøfte nogle af de udfordringer,
landsbyerne står med.

Effective Communication ’2

[Govinda Panta, Shiva Subedi, Hari Hariyan, Krishna Adhikari
og Siddhi Lal Gayak – Yubaraj Gayak mangler igen i år]
Kommunikation er alfa og omega i PROJEKT BÆREDYGTIGHED, men også en af de helt store udfordringer.
Mangel på computere, manglende kendskab, både til brugen af computeren og til skriftlig kommunikation,
ingen elektricitet, sprogbarrierer, kulturforskelle og stor geografisk afstand ….. det er altså en stor
mundfuld - både for nepaleserne og for os.
For anden gang afviklede vi i januar kurset, som vi har kaldt ’Effective Communication’. For anden gang
underviste Nick og Debbie fra Skolehold 12 vores 5 nøglepersoner.
[]
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[Kommunikationsplanen]
EC’2 blev mindst ligeså stor en succes som EC’1. Fremmøde procenten var igen 100! Og Nick og Debbie
havde tilrettelagt en enestående flot kursusplan. For denne gang at få bedre fat i kommunikationen med
landsbyerne havde vi dels aftalt en kommunikationsplan med de danske koordinatorer på forhånd dels
besluttet at introducere smartphones.
Der kom gang i de fleste af kommunikationerne, og flere af kommunikationslinjerne er stadig åbne. Men der
skal jo være noget at kommunikere om, og her har vi danskere et stort ansvar for at holde gang i
kommunikationen. Det er min fornemmelse, at det kniber med at holde gang i kommunikationen. Personligt
kommunikerede jeg fra januar til min rejse her i marts med Krishna, Govinda, Shiva Subedi og Siddhi Lal, men
er ikke kommet rigtig i gang efter rejsen endnu.
Med hensyn til brugen af smartphones, så viste det sig at være meget smart :

En kampagne på Facebook skaffede os både 8 brugte smartphones og økonomisk støtte til afviklingen af
kurset.
Mange tak til Peter Petersen, Rikke Braren Lauritzen, René Andersen, Trine Frits Nielsen, Lea Glerup Møller,
Malene Holme Lindhof Jensen og Randers Kommunes IT-afdeling for telefonerne – og til virksomheden
Gharma for at donere 10 % af sit første års omsætning til kurset. Line Engel Poulsen – frivillig på Skolehold
11 – startede i efteråret en lille social virksomhed, Gharma, som importerer og sælger forskellige produkter
fra Nepal.
I februar fik vi yderligere 10 iPhone4 forærende af Social- og Sundhedsskolen i Randers, som netop havde
opgraderet medarbejdernes mobiltelefoner. Også stor tak til jer for denne fine investering i fremtiden. De
vil blive brugt i den kommende, spændende opstart af børnehaveklasseprojektet.
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[Tak til Nick & Debbie og til Jonas & Michelle]
Tak til Nick & Debbie for jeres arbejde med at udvikle et flot koncept for kurset, for nu to gange at have
afviklet kurset med stor succes, for jeres målrettede indsats for at få gang i kommunikationen og for jeres
usædvanligt flotte rapport og evaluering.
Også stor tak til Jonas og Michelle for jeres opfølgning og støtte til kursusdeltagerne i ugerne efter EC’2
kurset.
Lad os snarest sætte os ned alle fire og få aftalt, hvordan vi kommer videre. Snart får vi nemlig adgang til
både computere og Internet på Jana Jeewan skolen, den fjerde skole i skoleprojektet, overbygningsskolen.

Solar til Jana Jeewan…….
For halvandet års tid siden strandede et projekt omkring etablering af solenergi til Jana Jeewan. Vi
opdagede, at skolen mere eller mindre bevidst havde undladt at fortælle os, at de arbejdede på også at
hente støtte til samme projekt hos staten. Dermed smækkede vi kassen i. Af forskellige grunde, som skolen
ikke havde indflydelse på, udeblev støtten fra staten og den oversmarte lærer, der ledede skolens
computercenter, har nu fået andet arbejde. Dermed var vejen banet for et noget mindre solenergi projekt,
der først og fremmest dækker vores behov for energi til computerne og kommunikation med Danmark. Vi
havde i efteråret kalkuleret vores energibehov til 7 laptops, og Govinda var blevet bedt om at indhente
tilbud på solceller, inverter, controller og montering af et 1000 Watt anlæg.

[Overrækkelse af check på NRP 308.800 (ca. 19.000 kr.)]
Samtidig med overrækkelsen 21. marts af en check på ca. 19.000 kr. underskrev vi en samarbejdsaftale
omkring vores brug af skolens computercenter. Vi får adgang til at bruge centeret hver lørdag i tidsrummet
9-13 og til afvikling af vores Effective Communication kurser.
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Oktober rejsen 2015

I efteråret 2015 var koordinatorerne og jeg på vores anden, fælles rejse til landsbyerne.
Denne gang havde vi ikke, som i 2014, planlagt en stor strategi workshop. Vi arbejdede hver især med vores
forskellige indsatsområder, mens vi var i landsbyerne.
Anette arbejdede med at lave aftaler med skolelederne om næste skolehold, Skolehold 13, der skulle
ankomme til landsbyerne midt i januar, og hun gødede jorden for anden etape af skoleudviklingen, som
Skolehold 13 skulle introducere til. Allan besøgte de fem børnehaveklasser med henblik på at tilrettelægge
et kompetenceudviklingsprojekt for børnehaveklasselærerne.
Vibeke og Bhanu besøgte en lang række landbrug i området og potentiale og muligheder for udvikling
landbruget blev drøftet. Og de afviklede en workshop med deltagelse af 12 af disse landmænd, andre
interesserede landmænd, distriktets landbrugskonsulenter samt et par mønsterlandmænd fra andre steder
i Madi. Med henblik på at kunne lægge en strategi for et landbrugsudviklingsprojekt.
Anne-Marie, der vikarierede for Susanne, deltog i den ene af sundhedsholdets to workshops for skolernes
sundhedsambassadører. Den handlede om kompetenceudvikling af sundhedsambassadørerne. Anne-Marie
og jeg arbejdede desuden tæt sammen om etablering og styrkelse af samarbejdet med sundhedsklinikken.
En vigtig satsning, der er et udtrykt ønske fra både District Health Office, os og sundhedsklinikken selv.
Anne-Marie besøgte også tandklinikken i Basantapur med henblik på etablering af samarbejde omkring
bl.a. uddannelse af to tandplejere, hvilket vi jo har en fornem donation fra Soroptimisterne stående til.
Jørgen skulle i forbindelse med sit første besøg danne sig et billede af tilstanden af vandværkerne, nu tre år
efter færdiggørelsen. Han måtte konstatere, at vandværkerne var i elendig forfatning. Der et stort
vandspild på grund af utætte vandhaner, der er lækager på ledningsnettet, vi oplever en sløset omgang
med drikkevandet og at det kostbare drikkevand bruges til meget andet end drikkevand. Vi besluttede at
sætte gang i en sikring af boringerne ved at få lavet nye låg på boringerne og nye huse omkring boringerne.
Og vi besluttede, at næste skridt derefter måtte være vandhanerne, de defekte vandure og lækagerne på
ledningsnettet. Det måtte vi hjem og forberede.
Mit primære fokus ved besøget i oktober var også drikkevandet. Jeg skulle prøve at få styr på
betalingssystemet og økonomien.
Der havde været afholdt valg til vandværksbestyrelsen lige inden vores besøg, og det var lykkedes Kantipur
folkene med Siddhi Lal i spidsen at kuppe valget og få egne venner ind i bestyrelsen. Da Siddhi Lal kom
uforberedt til et økonomimøde, og da den nyvalgte kasserer på grund af en brandert ikke formåede at
arrangere et stormøde, som han havde selv tilbudt at arrangere, og da frustrationerne blandt Indrabasti
folkene over at blive ladt i stikken var store og berettigede, så jeg ikke anden udvej end at lægge Kantipur
og Siddhi Lal på is og i stedet fokusere på Indrabasti vandværket.
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For at gøre en lang historie kort skitserede vi i Indrabasti en ny organisation med den eksisterende ’Drinking
Water Committee’ som paraply over to selvstændige enheder. Indrabasti folkene udpegede en formand, en
næstformand, en sekretær/kasserer, en ansvarlig for vandhaneformændene og en ansvarlig for
kommunikationen med Danmark. Govinda og jeg fik skabt overblik over betalingssituationen og
økonomien. Organisationen blev godkendt af paraplyen og synes at have kørt til alles tilfredshed siden.
Tilbage til Marts rejsen 2016
Umesh har siden oktober gentagne gange mindet Siddhi Lal opmærksom om, at der skulle en invitation fra
Siddhi Lal til at komme og kigge på betalingssystemet, før Lone igen ville besøge Kantipur. Og at vi i
forbindelse med besøget her i sidste måned ville lægge alle vores kræfter i Indrabasti, uanset om der kom
sådan en invitation eller ej.

[Morgenmøde 15.3. med Siddhi Lal, Shiva Subedi, Govinda, Krishna,
Hari og Aith Singh]
Invitationen fra Siddhi Lal kom allerede den anden dag om morgenen, da jeg mødtes med nøglepersonerne
til en forventningsafstemning om, hvad der skulle ske i forbindelse med besøget. Ved samme lejlighed
lovede Siddhi Lal i alles påhør, at et gammelt lån til den unge dyrlæge ville blive betalt ud.

[Steen Poulsen og hans assistent Divya Jha]
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Steen og Divya har her i marts gjort en kæmpestor indsats for Indrabasti vandværket. Samtlige vandhaner
er skiftet. Alle vandure er tjekket, og de defekte af dem er skiftet. Alle kendte lækager er lavet, bortset fra
et par større rørskader ved vandtårnet, som Steen ikke havde materialer med til. Pedellen og et par af
landsbyboerne har været med i arbejdet, og der har været holdt flere møder med brugerne omkring driften
af vandværkerne. Denne og Jørgen og Surya’s indsats i efteråret er af allerstørste vigtighed for
vandværkernes overlevelse. Hvis ikke vi holder fast i denne praktiske støtte til driften i endnu et par år, må
vi se i øjnene, at vandforsyningen inden for overskuelig tid lukker ned pga. manglende vedligeholdelse.
Efter dette besøg er det største hængeparti i Indrabasti ledningsnettet. Rørene er aldrig blevet gravet ned i
den aftalte dybde. Og de køres i stykker den ene gang efter den anden. Landsbyboerne kan ikke følge med
til at få skaderne udbedret, og samtidig bliver nettet i ringere og ringere forfatning pga. de mange
reparation. Desuden indebærer eksponeringen, skaderne og opvarmningen af rørene en betydelig øget
sundhedsrisiko. Steen har udarbejdet et udbudsmateriale, som Indrabasti Unit kan benytte sig af ved
projektering af en sikring af ledningsnettet. Et projekt, som vi uden tvivl før eller siden får en ansøgning om
finansiering af. Som bestyrelsen må tage stilling til, hvordan vi vil håndtere.
Jeg vil gerne takke Steen for en fantastisk indsats i de 14 dage, vi var i Madi her for nylig.
Kharkatta Health Post

Sundhedsklinikken har fået et stort stykke land, 17.000 m2 - forærende af en privat donor og Shiva Subedi,
lederen af sundhedsklinikken har hos staten har formået at skaffe midler til bygning af en ny
sundhedsklinik.

Sundhedsklinikken er et stort aktiv for det lille samfund og for landsbyernes overlevelse samt en meget
vigtig brik i PROJEKT BÆREDYGTIGHED. Hvis vi kan være med at til lave en fin sundhedsklinik, med gode
fysiske rammer og lidt mere moderne udstyr, og hvis vi kan bidrage med kompetenceudvikling af
personalet samtidig med at vi opretholder vores sundhedsfremmende græsrodsarbejde i landsbyerne, så
har vi fået rigtig godt fat bæredygtigheden på sundhedsområdet.
I efteråret forhandlede Anne-Marie og jeg et projekt på plads med Shiva om nyindretning af fødeafsnittet.
Han lavede et budget til os. Vi tog hjem og skrev en ansøgning til Silkeborg Connect Rotary Klub, som vi
allerede havde god kontakt med, om støtte til nyt inventar til fødeafsnittet. Inden jul havde Rotary klubben
rejst 53.000 kr. i deres store organisation. Under forudsætning af, at vi selv skaffer de resterende 8.500 kr.
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[Tillykke til Kharkatta Health Post]
Ved en dejlig uformel reception 18. marts, hvor Shiva havde inviteret bygherren, sundhedsklinikkens
bestyrelse og personale samt nogle af områdets kvinder, blev 1. etape af nyindretningen sat i gang. Shiva
fik overrakt midler til istandsættelse af de tre små rum, til inventar til selve fødeklinikken og til supplerende
solenergi, så der kan komme lys i fødelampen. Det er aftalt, at resten af bevillingen vil blive frigivet efter
færdiggørelsen af 1. etape, og når vi har modtaget rapport, regnskab og billeder for arbejdet. Shiva håber,
at han kan have det hele klar til 1. oktober. For måske kommer Silkeborg Connect Rotary Klub på besøg.
En stor tak til Allan Vittrup og Silkeborg Connect Rotary Klub. Tak for støtten til Madi, til sundhedsklinikken
og til vores sundhedsprojekt. Tak også for tilliden til, at vi nok skal for, at projektet kører og pengene bruges
efter planen.
Sundhed
Ayodhyapuri Schools Kitchen Garden Pilot Project

I ’Sundhed’s regi ligger, som vi hørte Gitte Jensen fortælle om, også skolekøkkenhave pilotprojektet på
Ayodhyapuri Skole. I efteråret lavede vi aftaler med Krishna om pilotprojektet. Alle aftaler har han
overholdt til punkt og prikke. Nu vil han så gerne videre. Forståeligt nok, selv om det er lidt bekymrende, at
Krishna altid er den, der først får sine kreative ideer frem til os. Krishna er stærk, initiativrig og energisk.
Han er dominerende – men også elsket og respekteret af alle.
Her i marts foreslog han så at fordoble arealet fra 200 til 400 m2. Så kunne man jo høste dobbelt så meget.
Imidlertid havde Steen og jeg konstateret, at skolens forbrug af drikkevand var 3-doblet i de måneder, hvor
køkkenhaven skulle vandes. Det går jo bare slet ikke.
Vi fik sammen den idé, at man måske kunne samle regnvand fra skolens bliktage i regntiden. Det blev
lynhurtigt regnet ud, at der skulle bruges 12 m3 vand, og at skolens tage nok skulle kunne levere den
mængde vand.

[Krishna og Narayan Bastakoti (champignonmanden) måler op til
tagrender på Krishnas hus]
Krishna blev så bidt af ideen, at han straks dagen efter gik i gang med at måle op til tagrender til hans eget
hus. Så nu varer det næppe længe, før der kommer et budget fra Krishna på tagrender, vandreservoir, og
drypvanding af 200 m2 skolekøkkenhave.
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Men lad os lige stoppe op her. Jeg synes, tiden er moden til, at vi drøfter fortsættelsen af skolekøkkenhave
projektet i koordinatorgruppen. For projektet begynder at være et anliggende for Infrastruktur, og det
begynder at ligne noget, der kalder på samarbejde med Vibeke og Bhanu i landbrugsprojektet.

[Det er bare så svært at sige farvel; Ute, Charlotte og Gitte]
Inden jeg går videre til Skole & uddannelse vil jeg også meget gerne takke sundhedsholdet for jeres fine
arbejde i efteråret. I er det femte sundhedshold, og I har på fornemste vis ført arven fra de foregående fire
sundhedshold videre. Ingen tvivl om, at jeres erfaring og modenhed, har været en stor styrke i
udviklingsarbejdet på sundhedsområdet i det forgangne år.
Skole & uddannelse

[Skolehold 13 i Kathmandu]
Lige efter nytår sendte vi det største skolehold nogensinde afsted til Nepal. Med Jiwanpur Skole er der nu
fem skoler i vores udviklingsprojekt. Det har været en fornøjelse at følge jer. Både gennem Anette, der var
med jer i starten, som jeg har snakket en del med undervejs og gennem jeres små historier til vores
Facebook side. De har været set og delt af mange mennesker. Jeg ved, det er gået godt på alle skolerne, og
at skolerne har været meget, meget glade for jeres arbejde.
Jeg vil gerne have lov at fremhæve en enkelt aktivitet fra Skolehold 13, nemlig ’All Teachers Day’, som var
tilrettelagt og afviklet af Trille og Benita i samarbejde med skoleinspektør Hari Hariyan, vores nepalesiske
koordinator for Skole & uddannelse.

[”Til grund for enhver læring ligger der en handling”]
Gennem deres værtsfamilier var Trille og Benita kommet på sporet af Narayani Skole i Bharatpur, som på 5.
år i træk er udnævnt som modelskole af undervisningsministeriet. Skolelederen Purna Prasad Dawali, der
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praktiserer ’aktionslæring’ og ’undervisning med samarbejdsstrukturer’ uden at kende begreberne Action
Learning og Cooperative Learning, var gæsteunderviser ved ’All Teachers Day’, som var en stor succes, en
øjenåbner og en stor oplevelse for alle vores lærere.
Med denne dag har Trille faktisk fat i strategien for Etape 2 for Skole & uddannelse. Og hun skal nu i gang
med at rekruttere frivillige til Skolehold 14, som vi sender til Nepal i februar 2017.

Circus Nepal

Et lille projekt er under hurtig opsejling.
På fredag rejser Umesh ned til landsbyerne sammen med 3 gøglere og musikere fra Aarhus: Anders, Puck
og Elina. De skal være i landsbyerne i en uge, gøgle med børnene og lære dem tips og tricks fra
gøglerverdenen. En dag på hver skole. Med sig har de en sæk med gøglerudstyr til hver skole, sponsoreret
af børnene på Sølystskolen her i Silkeborg. Aftalerne kom i stand få dage inden Steen og jeg rejste til Nepal,
og selvfølgelig efter at skolelederne havde godkendt ideen. Billedet er fra Kathmandu, hvor de tre gøglere i
denne uge har arbejdet sammen med artister på Circus Kathmandu.
Viborg Børneløb 2016 - Madi Children Race 2017

Et noget større projekt er også under opsejling.
Viborg City Marathon har besluttet, at børneløbet i Viborg 18. september skal løbe for børnene i vores
landsbyer. Målet er indsamling af 100.000 kr., som skal bruges til etablering af 5 skolebiblioteker og
projektansættelse i to år af en nepalesisk læse- og lektievejleder. I forbindelse med løbet trækkes der lod
om en rejse til landsbyerne i foråret 2017, hvor gaven skal overrækkes til skolerne, og hvor der - for første
gang i Nepals historie - skal afvikles et børneløb. Løbet skal finde sted i ’vores’ landsbyer.

Løbet i landsbyerne skal tilrettelægges af Rolf Bücking, primus motor for Viborg City Marathon. Rolf tager
med os til Nepal i efteråret for at forberede løbet.
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En helt igennem utroligt projekt, der også er blevet til inden for den sidste måned.
En stor tak til Jesper Maagaard, der var den, der foreslog Rolf Bücking at indlede samarbejde med os.
Se flyeren.

Erhvervsudvikling gennem udvikling af landbruget

[Is Tuk Narayan Poudel going to be our Nepalese agriculturalist?]
First of all thanks to you Bhanu for your great support during the last year and a half to our village
development project - and for joining us today. Without you we would not have been able to start up this
fine bottom-up development project in the villages. You have also arranged the contact to Tuk Narayan
Poudel who – as far as I understand - is going to be our Nepalese agriculturalist in the coming farming
pilotproject. 2016 is going to be a significant year for our farming development project and we all look
forward to see how it proceeds.
Hamro Vet Clinic

[Dyrlæge Yubaraj Gayak i sin klinik på bygaden i Kharkatta]
Dyreklinikken er i krise, ingen tvivl om det. Det siges i landsbyerne, at den unge dyrlæge Yubaraj sætter
pengene over styr ved at spille kort. Det er ikke bekræftet af hans bestyrelse, der stadig tror på ham, men
faktum er, at han står i gæld op over begge ører og at hans lille søns sygdom indtil videre har kostet
familien store summer. Det var derfor heller ikke helt uden ondt i maven, at jeg holdt hårdt på, at vi ville
have vores penge hjem for de to lån, vi har ydet – dels til Yubaraj under hans uddannelse i 2011 dels til
dyreklinikken i forbindelse med opstarten i 2014. Fra vores side handler det jo ikke så meget om pengene,
som om at vise, at vi forventer, at en aftale er en aftale.
Dyreklinikkens bestyrelse tror på, at Yubaraj klarer skærene, og det må vi selvfølgelig bakke op om. Det er
aftalt, at Umesh følger op på aftalerne hver gang, han er i landsbyerne. Men det er heller ikke Umesh’s
stærke side at være bussemand. Jeg tror ikke, det går til levesiden for den dyreklinik.
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Turistrejsen – november 2016

Turistrejsen er en andet af projekterne inden for Erhvervsudvikling. I 2014 gennemførte vi to turistrejser i
samarbejde med Mountain Adventures, Viby. Begge rejser var en meget stor succes, både for gæsterne og
for landsbyboerne. Homestay kalder man den slags turisme i Nepal, herhjemme ville vi nok sige
’bondegårdsferie’. De danske gæster bliver indkvarteret to og to hos de familier i Kantipur, som af
landsbyboerne er udvalgt til at være værter. I løbet af de få dage, vi gæster landsbyerne som turister, bliver
vi en del af landsbylivet. Vi hjælper, hvor vi kan, vi besøger de andre landsbyer, vi hører om
landsbyudviklingsprojekterne, vi deltager i landsbyens begivenheder, vi deltager i familiens hverdag, vi
holder fest sammen med nepaleserne, og vi tager på udflugt sammen til junglen syd for landsbyerne. Liva
er en fantastisk turleder, og hun får en li’så fantastisk hjælp af Umesh.
Den næste rejse finder sted i november 2016, og den bliver med 9 dages ophold i landsbyerne. Vi har valgt
at skære trekkingturen fra og i stedet bruge mere tid i landsbyerne – med andre ord gøre mere ud af det,
som vi er rigtig gode til, af det, som er et helt unikt tilbud og som giver landsbyboerne en fin indtægt.
Det er nu, vi skal have den rejse solgt.

Charii.com

I august fik vi en profil på Danmarks nye velgøringssite Charii.com. Siden har omkring 75 mennesker støttet
vores forening og to af vores delprojekter med i alt 7.700 kr. De to projekter er henholdsvis fødestuerne på
Kharkatta Health Post og Effective Communication ’2 kurset. Jeg kan da kun opfordre jer til at slå et smut
omkring charii.com og støtte vores arbejde med en 5’er - eller to eller tre .
Blandt andre bestyrelsesopgaver skal jeg nævne to:
1. Vi har arbejdet med forsikringsforhold for foreningen og vores frivillige. Kasserer Poul har lavet en
tilbundsgående undersøgelse af behov og muligheder. Vi er endt med at tegne kun 1 forsikring,
nemlig en netbanksforsikring, der sikrer vores formue mod hacking. Vi er desuden nået frem til, at
det er billigst og enklest for alle parter, at vores frivillige selv tegner forsikring for deres ophold i
landsbyerne. Vi opfordrer derfor vores frivillige til at undersøge deres egen forsikring og evt.
supplere den, så den dækker frivilligt arbejde for os.
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2. Vi har arbejdet med den anden organisationsændring siden stiftelsen af foreningen i juli 2011.
Ændringen har primært til formål at aflaste formanden og indebærer en udvidelse af bestyrelsen
fra 3 til 5 medlemmer. Det kræver selvfølgelig ændring af vores vedtægter og kan derfor kun
besluttes af jer. Det kommer vi tilbage til under pkt. 4 under generalforsamlingen. Under
generalforsamlingen skal vi også sige farvel til Poul Frits Nielsen, der har været vores kasserer i alle
5 år. Det er med vemod, vi slipper dig, Poul. Du har styret økonomien med sikker hånd, og vi har
haft et meget fint sammenhold og samarbejde i bestyrelsen. TAK, Poul.

Til sidst en stor tak til jer medlemmer og venner. I er jo fundamentet i Jysk landsbyudvikling i Nepal.
I dag er vi 230 medlemmer. Det er en stigning på 14 % i forhold til sidste år ved denne tid. Jeres
kontingenter løb i 2015 op på 21.550 kr. Det er et flot bidrag til arbejdet og for bestyrelse, koordinatorer og
frivillige et vigtigt signal om opbakningen bag vores arbejde.
Et stort skulderklap er også de mange gaver, større og mindre beløb, der i løbet af året er gået ind på
kontoen eller rabatter, vi har fået ved køb af materialer eller ydelser. Jeg vil gerne have lov at nævne de
mange navne:
Per & Mette Frohn, Ellen & Jan Christenson, Inger Skamris, Kronjyllands Y’s Mens Club, Benjamin Loft Hjort
– 10 år , Ellen Møller, Inspirationsklubben Ringkøbing, Soroptimist International Silkeborg, Tandex
Danmark, Elin Vonsek, Lone (jeg vandt 348 kr. i Klasselotteriet), Leno & Ole Ramer, Ingrid Boye, Else Marie
Vittrup, Det Danske Spejderkorps, Lea Glerup Møller, Marianne Vestergaard og Dipesh Khadgi (via Ry
Højskole), Preben Langballe, Ganga og Indira Adhikari, Anne-Marie og Aalborg Sundhedscenter, Line Engel
Poulsen (Gharma), Gulle Stehouwer & Erling Bisgaard, Randers Y’s Mens Club, Jette Lerche Larsen, Kiki Kirk,
Peter Petersen, Rikke Braren Lauritzen, René Andersen, Trine Frits Nielsen, Malene Holme Lindhof Jensen,
Randers Kommunes IT-afdeling, SOSU Randers, Aarhus Vand, VVS Eksperten Hedensted, Semco Maritime
Esbjerg, SubCPartner Esbjerg, CSK Group, Esbjerg, Esbjerg Maritime Service, medarbejdere hos DONG
Energy (Steens kolleger) og de 75 mennesker, der har støttet os gennem Charii.com.
… Bare jeg nu ikke har glemt nogen…. Det har jeg garanteret, men det bliver deres støtte og gode hensigter
jo absolut ikke ringere af. Jeg er også kommet til at nævne donorer, der hører hjemme i næste års
formandsberetning, men så kommer de bare med to gange .
På bestyrelsens og koordinatorernes vegne mange tak for jeres støtte og for jeres store fremmøde her til
generalforsamlingen.

17.4.2016
Lone Petersen
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