
 
Bestyrelsens beretning for 2016. 

 
Nepal 2010 har i det forgangne år oplevet et lidt mere fredeligt år end det foregående, men ellers 
er problemstillingerne de samme, hvor vi fortsat kæmper for at hjælpe så mange børn som muligt 
med at få en uddannelse der kan bringe dem videre i tilværelsen. 
 
Vi har nu for andet år i træk den samme bestyrelse i Nepal hvilket er glædeligt. 
Der har været lidt problemer i starten af det forgangne år i Nepal, hvilket skydes at de har haft 
svært ved at lave regnskab som levede op til vores standarder og hvad vi forventer af dem.  
Dette skulle der nu været kommet styr på og derved være blevet bedre for det kommende år og 
med hele to nye revisorer har vi håb om at det vil lykkes. 
Vores fornyelse af tilladelser for kommende år er lige på trapperne og jeg er blevet oplyst at de er 
inde i den afgørende proces der skulle færdiggøre disse. 
 
Nu er vi så stødt på det problem, at de offentlige personer der skal give os tilladelserne i Nepal 
ønsker at modtage beløb, som de ikke vil give kvitteringer på, eller oversat til dansk; de ønsker 
penge under bordet for at give os de ønskede tilladelser, hvilket desværre er normalt for mange 
ulande også i Nepal, men vi har hidtil holdt vores sti ren og kategorisk nægtet at betale bestikkelse 
og det er min klare holdning, at dette skal vi fortsat nægte også selvom vi så oplever en mere 
langsom sagsbehandling med lidt mere bureaukrati, for er man først inde på det skråplan kan man 
også forvente, at det vil fortsætte hver gang myndighederne skal indblandes i noget og det vil jeg 
som formand altså ikke deltage i, så vores venner i Nepal har fået klare ordre på ikke at betale. 
 
Vi har i år nået et flot resultat selvom vi blev bremset af lidt politisk uro både internt, men også 
hos et par lovende sponsorer der kostede os 2-3 måneders arbejde og forberedelse, men vi fik 
kæmpet os tilbage og endnu engang bevist vores levedygtighed, så det giver håb for fremtiden.  
 
I det forgangne år har vi haft end del interesse for at besøge vores projekter i Nepal, og vi har en 
målsætning om at vi gerne vil nå mellem 12-15 frivillige om året så udgifterne til vores base løber 
rundt, alene ved denne ”brugerbetaling” og herved give alle der besøger vores base nogle gode 
oplevelser for at de kan sprede kendskabet om Nepal 2010 over hele Danmark.  
 
I 2016 var der 2 der besøgte vores base, men i 2017 vil foreløbig 8 frivillige og medlemmer besøge 
os der. De besøgende fordeler sig over hele landet og den første ankom allerede i januar, de sidste 
foreløbig 2 frivillig ankommer i juli og håber på denne måde at sprede budskabet om vores indsats 
i Nepal via de frivillige og besøgende, så vores målsætning ser foreløbig ud til at ville lykkes.  
Vi håber selvfølgelig at det fortsætter og herved kan få repræsentanter over hele landet der har 
lyst til at være vores ambassadører. Om det er effekten af vores store arbejde i 2016 på div. 
festivaler og rundture i forskellige regioner er svært at få et klart billede af, men sikkert er det, at 
vi får ikke flere medlemmer ved at sidde hjemme, vi skal aktivt ud og promovere os og her er alle 
medlemmer en meget vigtig del af dette. 
 



2016’s resultat blev således 314 medlemmer, 119 donationer på 200 kr. og derover samt en 
”omsætning” på 203.000 kr. som er det endelige tal efter at revisoren har gennemgået vores 
regnskaber. Dette er blevet offentliggjort sammen med dagsorden, indkomne forslag mm. på 
vores hjemmeside under nyheder og her vil man kunne gå ind og se/udskrive disse.  
Vi vil allerede nu bekendtgøre, at vi fremtidig ikke udsender breve via post, da alle som ikke har 
eller har oplyst deres e-mail, selv må holde sig orienteret via vores hjemmeside eller via Facebook 
hvor vi også har en side hvor man kan følge om de overordnede men også om lidt mere daglige 
ting fra bestyrelsen og fra medlemmers/frivilliges rejsebrev vi af og til modtager med foto. 
 
Om vi forsat skal have samme aktivitetsniveau i år eller ej, vil blive overladt til Generalforsamling 
at beslutte, da disse aktiviteter er omkostningstunge, men omvendt også har vist sig på sigt at 
betale sig hjem - men men men, det kan ikke igen i år lade sig gennemføre uden støtte og hjælp 
fra Jer medlemmer og andre frivillige ud over de 2 (3) der deltog sidste år. 
 
I Nepal vil vi koncentreret os om især to skoler. Den ene er Mahankal School i Bungmati, hvor der 
skal laves bedre faciliteter, herunder et herberg til de børn der ikke har et hjem. Her tænke vi især 
på de gadebørn der kommer til skolen og det der er specielt for lige denne skole er, at mange børn 
ikke går i skole hver dag, da de arbejder for familien på den nærliggende murstensfabrik hvorfor 
disse børn enten ender som regulærere børnearbejdere eller stikker af hjemmefra og derved øger 
risikoen for at de ender som gadebørn længere inde i Kathmandus slum eller turistkvarterer, hvor 
de tror og håber de kan opnå en bedre tilværelse og det kan de kun yderst sjældent. 
 
Det andet delprojekt, i erkendelse af hvor svært det er for os at få tilstrækkeligt med sponsorer til 
at finansierer en grund og nybygning af en ny skole er; Shree Siddhi Mangal Madyamik Bidyala 
School i Lubhu, Lalitpur – så har vi fået det på plads, hvis nogen skulle få lyst til at besøge denne. 
 
Om skolen kan det oplyses, at der går lige over 400 elever og en af dem Ramesh sponseres af 3 af 
vores medlemmer, men det særlige ved skolen er også at mange af disse børn, er børn der bor 
sammen med deres bedsteforældre, onkler og tanter fordi de har mistet en eller begge deres 
forældre under jordskælvene i april 2015, så det giver os en reel mulighed for at forebygge, ved at 
mange af disse får den støtte der gør at de ikke behøves at forlade skolen i utide og måske ende 
som gadebørn eller overlades til tilfældige job, men når at få en grunduddannelse inden de skal 
forsørge sig selv.  
 
Vi skal igen kun opfordre medlemmer der kunne få lyst til at blive aktive evt. ved et arbejde i 
bestyrelsen, om at melde sig og vi ser gerne en mere lige kønsfordeling så vi får et par kvinder 
mere med. Foreløbig har vi en og dette tal skulle jo gerne lidt op  
Vi håber også at alle fortsat, når muligheder byder sig, opfordre andre til at blive medlem eller 
støtte os på anden vis. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
Nepal 2010  
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