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Namaste 
Här kommer ett extra nyhetsbrev för att påminna om årsmötet och att berätta om några av Tuki Nepals insamlingar 
– en avslutad och en pågående.  

 
Välkomna till digitalt ÅRSMÖTE för Tuki Nepal via Microsoft Teams. Tisdag den 30 mars kl 18.00  

För att delta ska du klicka på följande länk: här länken.  
Klicka gärna in dig lite före kl. 18 så att du ser att det fungerar.  
Om du inte redan har Teams så klicka på ”Fortsätt i den här webbläsaren”. 
Om du inte kommer in så ring 072 727 20 14 så hjälper Agnes dig. 
 
Program för årsmötet: 

- Årsmötesförhandlingar med årsredovisning 
- Intervju med Ram Sapkota från vår systerorganisation Tukee Nepal Samaj 
- Andreas Kölling berättar om vår insamling ”Leave no one behind”  

 
Följande dokument till årsmötet kan du hitta på  https://www.tukinepal.org/om-tuki-nepal/arsmoten/ 

- Dagordning 
- Årsredovisning som innehåller såväl verksamhetsberättelse för 2020 som bokslut och diagram om Tuki 

Nepals verksamhet 
- Verksamhetsplan  

VÄLKOMNA!!!  
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Musahar Basti – nya hem och en väg ut ur fattigdom 

Denna insamling blev Tuki Nepal kortaste insamling hittills. Veckan efter att insamlingen introducerades på Tuki 
Nepals webbsida och facebook var målet om 360 000 kronor för att bygga 30 hus i den fattiga byn Musahar Basti, 
nått. En sponsor hörde av sig och talade om att hen ville sponsra hela projektet. Några personer till hann bidra till 
projektet som nu kommer att köra igång direkt.  

Husen skall byggas av Build up Nepal och byborna själva, som tillhör ett av de absolut lägsta kasten i Nepal – 
råttfångarkastet. En lokal nepalesisk NGO bidrar med halva finansieringen och Tuki Nepal med den andra halvan. 
Vi återkommer med rapporter om hur det går i Musahar Basti. 

Vill du veta mer så kika gärna på filmen om byn: https://youtu.be/haxhxJTvIMM 

 
Hus till de allra fattigaste ”Leave no one behind” 

Då det gäller återuppbyggnaden efter jordbävningen kommer Tuki Nepal under det här året att koncentrera sig på 
insamlingen ”Leave no one behind”. 

2021 kommer att bli det sista året som den nepalesiska regeringen delar ut bidrag för återuppbyggnad av hus som 
raserades under jordbävningen 2015. Det återstår ungefär 100 000 hus att bygga upp! De flesta av de familjer som 
ännu inte byggt upp sitt hus tillhör de allra fattigaste i de drabbade byarna. De bor ofta långt borta, otillgängligt och 
utspridda. Men Build up Nepal har sedan 2015 utbildat över 300 småföretagare som har en unik möjlighet att 
kunna bygga dessa enstaka hus till en överkomlig kostnad. 

Du hittar denna insamling här: https://www.tukinepal.org/fundraiser/hus-till-de-allra-fattigaste-leave-no-one-behind/ 

Andreas Kölling från Build up Nepal kommer att berätta mer om denna insamling på årsmötet. 
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