
Generalforsamlingen 2021 

Formandsberetning 
 

Tiende ordinære generalforsamling i Jysk landsbyudvikling i Nepal.  

Velkommen til vores ordinære medlemmer, til vores frivillige, til vores koordinatorer, til bestyrelsen og til 

enkelte gæster, der endnu ikke er medlem af vores fantastiske forening. 

 

Sidste år afholdt vi for første gang en virtuel generalforsamling. Det var en 

nervepirrende oplevelse for nogle af os. For Zoom havde et 

verdensomspændende nedbrud den dag, og en halv time før 

generalforsamlingen skulle starte, flyttede vi det hele og alle mødedeltagerne 

over i Teams, den anden af de store online platforme. På nær en enkelt fik vi vist 

alle 32 tilmeldte med over i Teams. Generalforsamlingen forløb fint, og vi 

besluttede efterfølgende at gentage succesen her i 2021. Det var i øvrigt første 

og forhåbentlig sidste gang, vi holdt generalforsamling med en formand, der 

ikke havde nået at komme af nattøjet.   

 

Personligt kan jeg altså godt lide den fysiske generalforsamling, men vi har i det forgangne år lært at holde 

online møder. De er ofte mere effektive, de er fleksible, og de åbner mulighed for at deltage uden at skulle 

bruge tid, brændstof og penge på transport. Og mange kan deltage, uden at vi behøver tænke på logistikken.  

Før 2019 brugte vi mange kæfter på at tilrettelægge og afvikle vores generalforsamling på Den Kreative Skole 

her i Silkeborg, men fremmødet stod aldrig helt mål med indsatsen. Så vi besluttede at bruge vores 

sparsomme kræfter på andre ting.  

 

Det kunne for eksempel være en jubilæumsfest for medlemmerne i 2021   - i 

anledning af 10-året for stiftelsen af Jysk landsbyudvikling i Nepal.  

I har allerede modtaget invitation til jubilæet, lørdag 14. august kl. 14, i Lunden 

i Silkeborg. Alle vores tidligere frivillige, alle foreningens medlemmer, 

bestyrelsen, koordinatorerne og samarbejdspartnere er inviteret til 

fødselsdagsfest med nepalesisk middag, sang og dans, men også med dansk 

lagkage og pandekager m/is. Der er stadig ledige pladser, og I kan tilmelde jer 

via indlægget fra 1. april på hjemmesiden. 

 

Det har været et meget anderledes år. Ord som ’Svært’, ’trist’, ’kedeligt’ og ’træls’ ligger på læberne er 

efter min mening ikke de rigtige ord for året, der er gået siden sidste generalforsamling. Året har været 

anderledes, fordi vi ikke har kunne rejse til Nepal. Vi har ikke kunnet sende en eneste frivillig ud, og vi har 

derfor ikke kunnet holde ordentlig gang i projekterne. Næsten alle projekter står på vågeblus.  

Men vi har fået tættere kontakt med vores partnere i Nepal. Vi mødes nu jævnligt på nettet – på Zoom, 

Teams, Messenger, sms og WhatsApp. Og vi har haft mulighed for at samle kræfter og arbejde på interne 

forhold. Vi har for eksempel arbejdet på to store ansøgninger, lagt regnskabssystemet om, lært at bruge 

Instagram, oprettet en Facebook side for brugerne af den nye vandforsyning og 

haft tid til at netværke med andre organisationer, der opererer i Nepal.  

Og så har formanden, der blev folkepensionist 1. august, haft tid til at vende sig til 

en ny tilværelse.  

 

Også denne formandsberetning er anderledes. Den er selvfølgelig også stærkt 

præget af et år med COVID-19. 

Lad mig advare jer, formandsberetningen kan virke tynd hist og pist. Sådan er det 

bare! 



 

 

INFRASTRUKTUR 

Lad mig også i år starte med infrastruktur projekterne. Det vil først og fremmest sige drikkevandet, men 

toiletterne skal vi også lige runde. 

 

Vandforsyningen: En ny, 100 m dyb boring i Indrabasti, som viste sig leveringsdygtig i 

mere end rigeligt med vand af superfin kvalitet, blev lavet allerede i februar 2020, og 

dermed kunne projekteringen af ledningsnet og vandtårn fortsætte. Ingeniørerne hos 

EnviDan A/S har i det forgangne år arbejdet med projektering af det 16 km lange 

ledningsnet og et nyt 27 m højt vandtårn, der kan rumme 300 m3 vand. Og EnviDan har 

lavet udbudsmateriale klar til udsendelse til udvalgte entreprenører i Nepal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madi Kommune har stillet den forhenværende Indrabasti Skole til rådighed for 

vandværket. Skolebygningerne skal bruges til lager, værksted og kontor, og vandtårnet 

skal bygges på skolegården. Renovering og indretning af bygningerne er i fuld gang. Den 

opgave løses af lokale håndværkere, hvorimod ledningsnet og vandtårn kræver 

kvalifikationer, der ikke findes i Madi.  

 

Syv danske, frivillige vandforsyningsspecialister er ved at blive klædt på, til på skift at rejse 

ud for at tilse arbejdet med ledningsnettet og bygning af vandtårnet.  

Indtil videre er projektet blevet forsinket i et år, og det kommer fuldstændig an på den 

danske corona vaccinationsplan, om vi må acceptere endnu nogle måneders forsinkelse 

af anlægsarbejdet.  

 

Drikkevandsfolkene vil ud og se mulige leverandører af ledningsnet og vandtårn efter i 

sømmene før de indgår aftaler med en af dem 

 

Etablering af en bæredygtig driftsorganisation samarbejder vi med internationale Oxfam 

om, som i forvejen er en af Grundfos Fondens store samarbejdspartnere og som har en 

afdeling i Nepal.  

Vandværksforeningen og de 420 familier er utålmodige efter at få vand i hanerne. 84% af 

familierne – dvs. 351 familier – har betalt mindst 1. rate af tilslutningsafgiften. Og 

dermed har de opfyldt vores krav om mindst 80% tilslutning, før vi sætter spaden i jorden. De har faktisk 

svært ved at forstå, at vi ikke bare går i gang nu, men vi vil møde de bydende entreprenører og besøge 

deres byggepladser, før vi vælger, hvem der skal have opgaven. Og vi vil ikke rejse til Nepal, før vi er 

vaccinerede.  

 



Projektet har et samlet budget på 7,7 mio kroner. Poul Due Jensens Fond har støttet projektet med 6 mio 

kroner. Resten finansieres via bidrag fra Madi Kommune, brugerne, EnviDan og os.  

Vores bidrag er de mange timer, som vi lægger i projektet. 

 

Toiletprojektet er fortsat på pause. Ni toiletter er bygget færdig, men det har vist sig, at der er nogle 

uhensigtsmæssigheder i designet af både bygningen og selve toiletkummen. I forbindelse med vores næste 

besøg i landsbyerne skal vi have evalueret de ni toiletter og taget beslutning om projektets fortsættelse.  

 

 

SKOLE & UDDANNELSE 

På dette indsatsområde skal vi have fat i Madi Brain Power biblioteket og det nye skoleprojekt. 

  

Madi Brain Power biblioteket blev 1. marts 2020 overdraget til Madi Kommune. 

Dette var et led i den aftale, som vi traf med vores partnerorganisation og Jana 

Jeewan skolen to år forinden.  

 

Da Nepals regering i marts 2020 lukkede landet ned, lukkede også skolerne og Madi 

Brain Power biblioteket. Vores bibliotekar Menuka Gayak, der var den anden 

bibliotekar, som vi havde oplært til jobbet, sagde op sidst i marts 2020…. ØV.  

 

Skolerne forblev lukkede i mere end ½ år, og biblioteket åbnede først i slutningen af 

februar 2021. En ny bibliotekar, Sita Lamichhane, var blevet ansat. Sita har vi først nu 

har fået kontakt med.  

Så snart, vi kan rejse til Nepal – Dorrit Sidenius og jeg håber på sidst i maj - vil vi gå i 

gang med at finde ud af, hvad der er brug for af introduktion til biblioteksdriften og 

kompetenceudvikling til Sita.   

To frivillige er udvalgt til at være de første udsendinge til biblioteket efter 

overdragelse og 1 års nedlukning, men vi skal hen omkring midten af oktober 2021, 

før de kommer afsted.  

 

 

 

 

 

Skoleprojektet. Ligeså udfordrende situationen ser ud for biblioteket, ligeså 

optimistisk er jeg i forhold til skoleprojektet.  

Allerførst lidt historik: Under mit besøg i landsbyerne i november 2020, 

modtog jeg invitation til møde med skolebestyrelsen på Ayodhyapuri Skole. 

Mødet handlede om, at skolen ønskede at genoptage samarbejdet med os. 

Siden sommeren 2017, da en engelsk organisation, Lincs2Nepal, overtog 

samarbejdet med Kantipur, Ayodhyapuri og Indrabasti skoler, havde vi nemlig 

ikke haft noget skoleprojekt. Det viste sig dog, at Lincs2Nepal’s løfter var 

tomme. De viste sig kun en enkelt gang i Madi. 2½ år gik der, før skolerne kom 

med en undskyldning og en opfordring til at genoptage samarbejdet.  

 

Lige før COVID-19 ramte verden nåede vi dog at forhandle 2-årige aftaler på plads med 

Kantipur og Ayodhyapuri skoler, og to af vores tidligere frivillige har tilbudt at starte 

skoleprojektet op til efteråret. YES !  - og skønt for både Madi Brain Power, skoleprojektet 

og mig, at Dorrit planlægger at tage sammen med mig til Nepal, så snart vi er vaccinerede og 

få begge samarbejdsaftaler på plads. 



 

 

 

SUNDHED 

Sundhedsarbejdet står næsten helt stille, og det gør det, indtil vi har været i Nepal 

og forhandle det fortsatte samarbejde på plads med Madi Kommune. Siden februar 

2020, da sygeplejerske Kristian Rystok Bisgaard arbejdede på Ayodhyapuri Health 

Post, har vi ikke udsendt frivillige til hverken sundhedsklinikken eller vores 

sundhedsfremme projekt. Vi er simpelthen nødt til at komme derud og lave nye 

aftaler med Madi Kommunes sundhedskoordinator Shiva Subedi om det fortsatte 

samarbejde. I mellemtiden arbejder vi på at rekruttere sundhedsfaglige frivillige til 

både klinikken og feltarbejdet. Måske kan vi fortsætte vores samarbejde med 

Ayodhyapuri Health Post til efteråret, men frygter, at vi må vente til 2022 med at 

komme i gang med sundhedsfremme projektet. Vi vil nemlig gerne have 1-2 erfarne frivillige afsted først.  

 

Da Nepal indførte lockdown sidst i marts 2020, trådte Poul Due 

Jensens Fond til med nødhjælp til Madi Kommune. Samtidig med 

vores egen lille hygiejne indsats sidst i marts med uddeling af 240 

stykker sæbe til de allerfattigste landsbyboere, finansierede 

Fonden i april indkøb af nødvendigt beskyttelsesudstyr til 

sundhedspersonalet på Madi Kommunes hospital i Basantapur og 

kommunens tre sundhedsklinikker. Desuden madrationer – ris 

linser, olie og salt - til 600 familier og 30% rabat på 

tilslutningsafgiften til samtlige 420 familier i drikkevandsprojektet – 

en fantastisk håndsrækning til Madi Kommune.  

 

I november 2019 modtog vi en fornem bevilling fra Rotary Global Grant. 

Bevillingen på 82.500 USD blev givet til udstyr og inventar til den ny 

sundhedsklinik i Kharkatta samt til et branding projekt, der skal gøre 

Ayodhyapuri Health Post til en af Nepals bedste. Bevillingen omfatter også 

transport af to fødesenge fra Danmark til Madi og en rejse til Danmark for 

to sundhedsmedarbejdere fra Madi til Danmark.  

Fødesengene afventer stadig afsendelse fra Danmark, men landsbyboerne 

har med to rejser til hovedstaden, på forunderlig vis, formået at få alt på 

plads med Sundhedsministeriet og Finansministeriet. Så de fine fødesenge 

kan indføres i Nepal, uden at der skal betales told og andre importafgifter.  

 

Vi har på grund af COVID-19 udsat de to rejser for Madi Kommunes 

sundhedskoordinator Shiva Subedi og daglig leder af Ayodhyapuri Health 

Post Pratiksha Gautam til foråret 2022 – en forsinkelse på halvandet år. Vi 

håber, besøget i Danmark bliver et par spændende og udbytterige uger for 

Shiva og Pratiksha. De skal se så meget af det danske sundhedsvæsen, de 

nu kan nå. Shiva Subedi har desuden foreslået, at vi inviterer vores frivillige 

til en strategiworkshop, mens han og Pratiksha er her. Med henblik på at 

drøfte vores fremtidige samarbejde.  



 

Lige før jul henvendte vores partnerorganisation i landsbyerne sig til os med et forslag om 

afvikling af en et sundhedsdag på Ayodhyapuri Skole lige efter nytår. Det er første gang, 

partnerorganisationen tager et initiativ som dette, og der skal vi bare være 

imødekommende. Foruden os bidrog også Madi Kommune, Ayodhyapuri Health Post, Dev 

hospitalet i Bharatpur, Ayodhyapuri skole og Biswas Pharmacy i Basantapur til 

gennemførelse af sundhedsdagen. Vi bidrog med te og frokost til sundhedsfolkene og de 

frivillige hjælpere og med dækning af udgifter til tryksager og PR – i alt 1700 kr.  

Personalet fra Ayodhyapuri Health Post, en læge fra Basantapur Hospital og specialister fra Dev Hospital i 

Bharatpur stod for registrering af landsbyboerne, generelt sundhedstjek og bl.a. måling af blodtryk og 

blodsukker, mens et apotek i Basantapur sponsorerede og havde ansvar for uddeling af medicin. 

253 landsbyboerne fik testet helbredet og udleveret medicin – helt gratis. I Nepal, hvor lægebesøg og 

medicin er dyrt og for mange af de fattige udenfor deres økonomiske formåen, er sundhedsdage som 

denne meget populære.  

 

Madi Body Power. Med baggrund i vores Diabetes rapport fra januar 2019 

og drøftelser med de nepalesiske sundhedsfolk søsatte vi i efteråret 2019 

et projekt, der skal forebygge livsstilssygdomme, såsom diabetes og 

forhøjet blodtryk. Det handler om bevægelse, ernæring og viden.  

Gennem Rolf Bücking, Rolfs store netværk i Viborg og en bevilling fra PONA 

Fonden har vi sikret økonomien til en god start af et projekt. Vi har kontakt 

til professionelle danskere på diabetes området og til ernæringsfolk i 

Nepal. Vi har interesserede frivillige. Vi kan bare ikke komme afsted. Vi er 

nødt til at genforhandle strategien for dette projekt med skolerne, 

sundhedsklinikken og Madi Kommune.  

 

 

 

ERHVERVSUDVIKLING 

Det var planen, at vi i 2020 skulle starte et nyt spændende samarbejde med det nye 

store landbrugskollektiv i Nedre Kantipur, men det har ikke været muligt for vores 

koordinator for landbrugsudvikling Niels Damsgaard Hansen at rejse til Nepal i 2020.  

Forhåbentlig bliver det muligt i 2021. Indtil videre kan jeg desværre kun henvise til 

sidste års formandsberetning og glæde mig til at Niels kan pakke kufferten til en tur til 

Madi. For det er et vildt spændende projekt, der venter os i Kantipur.  

 

 

DEN MIDTERSTE TALLERKEN 

’Den midterste tallerken’ kalder vi det sted, hvor alt foreningens arbejde samles. Bestyrelsen og 

koordinatorerne har afholdt tre bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling samt en strategiworkshop 

i november sammen med en konsulent fra CISU, Civilsamfundet i Udvikling.  

 

CISU administrerer Udenrigsministeriets puljer for bl.a. frivillige organisationers 

udviklingsarbejde. 

Vi har siden det tidlige efterår arbejdet på en ansøgning til den såkaldte 

Civilsamfundspulje.  

Ansøgningen handler om et projekt til styrkelse af vores partnerorganisation og vores 

samarbejde.  

 



Vi har erkendt, at det er nødvendigt at have en stærk samarbejdspartner i Madi, hvis 

vores arbejde skal blive reelt bæredygtigt. Ansøgningen, der er på 100.000 kr., er 

netop i går indsendt til CISU, og vi forventer, at projektet bliver startskuddet for flere 

projekter, der vil styrke vores partnerorganisation.  Billedet er fra den første virtuelle 

workshop, som vi 30. januar afviklede sammen med vores partnerorganisation 

MIISDP (Madi Integrated Inclusive Development Project). Vores venner sad i Madi i 

den sene eftermiddagssol. Vi deltog fra Silkeborg og Ry.  

 

 

Inden påske sendte vi endnu en ansøgning afsted. Den handler om et nyt projekt, som vi 

har kaldt Madi Girl Power. Det er et usædvanligt projekt, fordi initiativtageren og 

projektlederen er nepaleser. Vores dygtige tolk Ronisha Shrestha kom i september 2020 

til os med en idé, som hun, Dorrit og jeg har arbejdet med hen over efteråret og vinteren. 

Madi Girl Power handler om at give 10 unge piger fra Madi mulighed for at udvikle deres 

potentiale. I løbet af 15 måneder vil de blive inspireret og trænet i at kommunikere og 

gøre deres synspunkter gældende. Så de får mod til at bryde den sociale arv og søge nye 

veje for deres fremtid. 

PONA Fonden, som tidligere har støttet både Madi Brain Power og Madi Body Power, 

behandlede vores ansøgning på et møde i lørdags, og vi har allerede fået at vide, at det 

gik til levesiden for Madi Girl Power. PONA ønsker at drøfte projektbeskrivelsen med os, 

og det glæder vi os meget til.   

 

NEPAL NETVÆRK 2021 – det første netværksmøde nogensinde for danske organisationer, der laver 

udviklingsarbejde i Nepal – afvikles af Dansk-Nepalesisk Selskab i 

Aarhus til september. Mødet skulle have været afviklet i 2020, men 

da måtte vi aflyse pga COVID-19. Sammen med Flemming Topsøe fra 

BelhiGroupNepal og Hanne Hjort Jacobsen fra Seniorer uden 

Grænser sidder jeg i styregruppen. Vores næstformand Christian 

Kolthoff har hjulpet os med at tilrettelægge programmet, og han skal 

være mødeleder. Anne Klint, Christians kone har lavet selve 

programmet, hvor du blandt indlægsholderne finder 7 koordinatorer 

og bestyrelsesmedlemmer fra Jysk landsbyudvikling i Nepal .  

I januar modtog netværksmødet 35.000 kr. fra Velux Fonden til 

videodokumentation af mødet og portrættering af de deltagende 

organisationer. Vi samarbejder med fotograf Dorte Nüchel om videoproduktionen. Dorte var fotograf på 

’Årets Østjyde 2013’ og har været med os i Nepal to gange siden dengang.  

 

 

En stor tak har vi til Marianne Nielsen, som gennem foreningens første ni år har 

revideret vores årsregnskab. Også tak til dig, Elin Sonne, for i alle årene at have stået 

klar som suppleant for Marianne.  

Efter kraftig opfordring fra vores bank i efteråret 2019 om at overgå til professionel 

revision af vores regnskaber, besluttede vi - først i bestyrelsen og derefter på sidste års 

generalforsamling – at indgå aftale med firmaet Tal&Tanker om revision vores 

regnskaber. Hvis vi fremadrettet ønsker at fortsætte samarbejdet med CISU, vil vi også 

skulle følge CISU’s finansielle standarder.   



 

Det er ikke til at forstå, hvor tiden er blevet af, men det er nu 2 år siden, 

Charlotte pludselig dukkede op via en af mine Facebook venner, der havde 

set, at vi søgte en kommunikationsansvarlig. Hjemmesiden fik en kraftig 

overhaling – den trænger vist for resten snart igen. Frivillighåndbogen blev 

sat flot op i 2020 – den får mange roser fra alle, der læser den. Vi har fået 

en LinkedIn profil – Rom blev ikke bygget på én gang…  

Og vores Instagram profil har 190 følgere – her er Rom heller ikke helt 

færdigbygget, men vi er på vej, og Charlotte har holdt kursus for 

bestyrelsen og hjulpet de fleste af os med at lave en personlig Instagram 

profil. Facebooksiden har lige nu 1407 følgere, og jeg glæder mig over alle 

de likes og delinger, vores opslag får.  

 

 

Det blev til 15 indlæg på hjemmesiden i 2020, mod 18 i 2019 - og 33 opslag 

på Facebook, mod 51 i 2019.  

Det er selvfølgelig en nedgang, men taget i betragtning, hvilket år, vi 

snakker om, så må vi da slå fast, at vi holder fanen højt.  

Men det handler nu ikke bare om kvantitet. Vores indlæg på hjemmesiden 

og vores opslag på de sociale medier har fået et gevaldigt kvalitativtsløft. 

Det er skønt - og guld værd - at vi har fået en journalist i inderkredsen. 

Charlotte kan på nul-komma-fem få den mest håbløse tekst til at ligne 

noget fra National Geographic. Mange tak, Charlotte for de flotte indlæg og 

opslag på hjemmeside, sociale medier og for pressemeddelelsen om 

drikkevandet, der udløste en flot artikel i Midtjyllands Avis.  

 

 

 

Jysk landsbyudvikling i Nepal blev stiftet 3. juli 2011.  

Det er 10 år siden, og det har længe været bestyrelsens ønske at takke 

vores mange frivillige gennem årene. Allerede på generalforsamlingen 

sidste år luftede vi ideen om at holde en stor fest i 2021. Et festudvalg blev 

nedsat på bestyrelsesmødet i august, Lunden i Silkeborg blev booket lige 

før påske, og invitationer sendt ud til medlemmer, venner og 

samarbejdspartnere i påsken. Du kan også finde invitationen på 

hjemmesiden, se indlægget fra 1. april.  

Jubilæumsfesten holdes lørdag 14. august, og vi håber på mindst 100 

gæster. Vores nepalesiske medlemmer og venner har lovet at hjælpe os med underholdning og give en 

hånd med ved madlavningen.   

 

Bestyrelsen. En kæmpestor tak skal lyde til vores bestyrelse og koordinatorer. I gør et stort og flot arbejde. 

Jeg glæder mig til hvert eneste bestyrelsesmøde. De foregår altid i en konstruktiv, målrettet, engageret og 

hyggelig stemning. 

 

Medlemmer. Vi har i dag 209 medlemmer. Det er 11 færre end ved sidste generalforsamling, men stadig 

flot, taget i betragtning, at vi ikke har udsendt frivillige, og det vil og sige rekrutteret nye medlemmer, i hele 

2020, og i betragtning af, at vi tilmed tog afsked med 19 medlemmer, der efter 3 års manglende kontingent 

indbetaling og gentagne påmindelser heller ikke reagerede på vores sidste henvendelse.  

Vi er vores trofaste medlemsskare meget taknemmelige. Vi opfatter jeres medlemskab som en kæmpestor 

opbakning til vores arbejde i Nepal. 



 

Opbakning har vi sandelig også fra vores sponsorer. Jeg skal her prøve at nævne alle de enkeltpersoner og 

organisationer, der har støttet os økonomisk i 2020: 

 

 Poul Due Jensens Fond - Rate 2 til drikkevandsprojektet (opr. 5.999.000 kr.): 2.099.650 kr.  

 Per og Mette Frohn har igennem snart mange år overført 100 kr./måned til vores konto. 

 Charlotte modtog i marts støtte fra PATA (Pacific Acia Travel Association) til sin første rejse til Nepal. Hun 

returnerede derefter sin flybillet 5.443 kr. til os og overførte desuden en gave på 5.000 kr. til os.  

 I marts modtog vi en anonym gave på 3000 kr.  

 Else Marie Haurum satte i april 50 kr. ind på vores bankkonto 

 Poul Due Jensens Fond har ekstraordinært støttet Madi Kommune med 173.000 kr. i kampen mod COVID-19.  

 Gennem Lions Viborg modtog vi i juni 4.000 kr. til Madi Body Power 

 Som en del af Rotary Global Grant bevillingen på 82.500 USD til indretning af Ayodhyapuri Health Post og 

kompetenceudvikling af personalet modtog vi i august 2020: 129.250 kr.  

 I oktober modtog vi fra PONA Foundation 50.000 kr. til Madi Body Power 

 Tidl. borgmester i Viborg, Johannes Stensgaard, holdt i november foredrag på Rude Strand Højskole. 

Honoraret, 3.183 kr., modtog foreningen til Madi Body Power 

 

Denne liste dækker donationerne i 2020 - ikke 2021, men vi konstaterer med stor glæde, at der løbende 

kommer donationer til vores bankkonto. 

Tak til alle andre aktive og passive støtter for jeres engagement i Jysk landsbyudvikling i Nepal.  

 

AFSLUTNING 

Vil Covid-19 give os flere udfordringer? Ja, mon ikke eftervirkningerne vil forfølge os i langt tid.  

Lige nu afventer vi, at gruppen af de 65-74 årige bliver vaccineret. Når vi at blive færdigvaccineret inden 

den sidste uge af maj, kan vi nå til Nepal og forhandle med mulige leverandører til drikkevandsprojektet 

inden regntiden sætter ind.  

Hvis ikke, så tager en lidt mindre gruppe nok afsted snarest efter sidste stik - for at lave samarbejdsaftaler 

for Madi Brain Power, Madi Body Power, Madi Girl Power, partnerskabsprojektet, skoleprojektet og 

sundhedsprojekterne. Og for at få driftsorganisationen for drikkevandsprojektet helt på plads og genåbnet 

døren til samarbejdet med landbrugsprojektet i Kantipur.  

Helt sikkert er det, at både vores venner i Madi og vi glæder os til at komme i gang igen. 
 

Tak, fordi du lyttede med – Namaste 

 

11.4.2021 

Lone Petersen 


