
Om at være frivillig for Nepal 2010  

 

 
 

 

Til medlemmer og frivillige der ønsker at besøge vores skoler i omegnen af Kathmandu  

skal du vide at Nepal 2010 et respekteret og elsket projekt fordi: 

 

 

 
 

Gør gadebørn til glade børn 

 
  



Velkommen til Nepal 2010’s hovedkvarter i Kathmandu. 

 

 
Vores lejlighed ligger 5-10 min. kørsel fra lufthavnen.  

Der er køkken med gasblus, køleskab, varmt vand samt 

div. tænkelige hjælpemidler, kaffemaskine, blender etc.  

* 

Nepal 2010 er en non-politisk, non-religiøst og non-profit  

organisation, hvis mål er; at støtte så mange børn der har 

brug for en uddannelse og herigennem kan klare sig selv, 

så de ikke skal ende på gaden. Nepal 2010’s primære mål 

er ubetinget gadebørnene, men også børn af fattige  

forældre som har vores opmærksomhed. 

 

Vi arbejder efter principperne ”Learning by doing” og 

”Hjælp til selvhjælp”. Vi støtter derfor flere skoler og 

børnehjem i Nepal der arbejder efter vores principper og 

vi arbejder til stadighed for at få antallet af børn der går i 

skole op, og derved med til at bekæmpe analfabetismen. 

  

For dig der skulle få lyst til at prøve kræfter med at 

arbejde som frivillig i et uland, stiller Nepal 2010 sine 

faciliteter til rådighed, dels for selvfølgelig at gøre  

opmærksom på vores projekt, men også for generelt at  

udbrede kendskabet til Nepal i håb om, at flere vil finde 

vej til dette smukke land, der har rigtig mange gode  

oplevelser at byde på.  

 

I lejligheden  findes der et sæt husregler som besøgende 

skal overholde og husværten ser gerne, at der ikke er for 

megen ”fest” efter kl. 21.30, og skulle det ske at man 

evt. komme senere hjem end dette tidspunkt, er det en 

god ide at meddele dette forud, da porten ellers er låst.  

 

Praktiske ting værd at notere: 
Lejligheden koster 50 dkk. pr. person pr. dag. Der skal her 
ud over betales et depositum på 1500 NRs svarende til ca. 
100 dkk. som afregnes inden afrejsen, hvilket sker til den  
assistent, som har ansvaret for, at lejligheden afleveres i 
sammen stand, som den er modtaget.  
 
Projektet har en scooteren der kan benyttes, hvis man 
afregner forbruget af benzin direkte efter brugen til 
samme assistent som står for lejligheden.  
 
Der er som sådan ikke nogen reel leje for denne, ud over 
at der bør betales det symbolsk beløb til vedligeholdelse, 
af denne for brugen på 300 NRs (ca. 20 dkk.)  
 
Man kan hyre en til at kommer og gøre rent, men det skal 
aftales med assistenten der har opsynet med lejligheden.  
 
Alle i lejligheden omtales som medlemmer og der holdes  
en respektfuld og diskret distance til dem der er tilknyttet 
ejendomme, til den der servicerer denne og til alle 
”medlemmerne”. Det er også vigtig, at man respektere  
skikke og anvisninger som husværten angiver, så der ikke 
opstår misforståelser. 
 

 
Dagligstuen, rummer pt. vores kontor og man har 

fri adgang til internettet samt backup-power 24-7. 

* 

Nepaleserne er hjælpsomme og venlige mennesker, og 

man skal ikke tøve med at spørge dem til råds eller bede  

dem om hjælp til hvad det end måtte være f.eks. hvor  

seværdigheder ligger eller hvor man kan købe? Eller  

hvordan man nemmeste kommer til et bestemt sted etc. 



  
Et af 3 soveværelser der findes. Der findes også ”Pedal-

toilet” som nu er udskiftet, brusebad samt lille 

vaskemaskine.  

* 
Nepal 2010 kan tilbyde et antal gæster/frivillige fra 1 til 10 
personer, til at kunne bo i vores lejlighed, og i tilfælde af 
en større gruppe, kan vi arrangere ophold i nærliggende 
 ejendomme, da vi har et fint samarbejde med flere i 
området, så vi ikke får spredt en evt. gruppe for meget. 
 
Nepal 2010 har en del samarbejdspartnere og vi har 
således samarbejdspartnere i forskellige regioner rundt  
om i Nepal bl.a. i Jhapa, Kathmandu, Gulmi, Pokhara m. fl. 
 
Et ophold på et af vores projekter er derfor en meget 
spændende og givende oplevelse, hvor man kan få den 
fornemmelse af, hvad det vil sige hjælpe i et af verdens 
fattigste lande. Det er så ydermere et meget smukt land. 
 
 
 

 
Skolen 4 km fra Bungamati 

 

Mulighederne her er mange; f.eks. undervisning af børn 
og lærere, opsøgende arbejde, udarbejdelse af planer for 
skolerne, for bygninger, ja hele kvarterer og områder, 
samt tilrettelægge af evakueringsplaner for landsbyer, er  
bare nogle af de mange muligheder Nepal 2010 tilbyder. 
 
Flere skoler har spurgt om de kunne være mål for en evt. 
analyser og en gennemgang af deres infrastruktur, samt 
opbygning og forbedring af deres procedure ved evt. 
kommende begivenheder for hjælpere og undervisere.  
 

 
Skolen i Humla 
 
Enkelte skoler har efterspurgt bl.a. håndværkere. Her har 
vi oplyst, at kun i den udstrækning vi får direkte spørgsmål  
og henvendelser herom kan vi imødekomme dette, men 
vi laver som sådan ikke opsøgende arbejde på dette felt. 
 
Nepal 2010 er uden konkurrence det billigst tilbud der kan 
fås på ophold som ulandsfrivillig og prisen er 50 kr. pr. dag 
pr. person i lejlighed inkl. forbrug af el, vand, varme, fri 
internet, 24 timer service i lejligheden og afhentning i  
lufthavnen ved ankomsten, er nogle af de tilbud vi har. 
 
Der kan ydes rejsevejledning til alle destinationer i Nepal 
og vi kan formidle kontakt til rejsearrangører, guides,  
tolke etc. i den udstrækning der er brug for dette. 
 
Det er også muligt blot at besøge os som turist, men det 
er arbejdende medlemmer og frivillige, der har forrang til 
lejligheden. Af andre praktiske informationer kan nævnes  
at en tolk skal betales særskilt og i hht. gældende  
overenskomst i Nepal var prisen i 2014 ca. 300 kr. pr. 
dag uanset deltagerantal og vi anbefaler, at lade Nepal 
2010 formidler og arrangerer gerne dette vi gør det endda  
uden ekstraomkostninger. 



På alle destinationer skal der påregnes rejseomkostninger 
til stederne, ophold samt omkostninger til mad etc. i  
forbindelse med disse ture, ligesom lommepenge er noget  
man også selv skal sørge for. 
 

 
 
Der er tilknyttet en læge og tandlæge til projektet, som  
kræver almindelig betaling der dog ligger på ca. 30-60 % 
af hvad vi normalt skal betale for det i Danmark.  
Der gives dog rabat til projektets ”medlemmer”.  
 
Den gennemsnitlige sprogforståelse og ordforrådet i  
engelsk er generelt under middel, sammenlignet med 
hvad vi kender fra Danmark. Så man skal af og til væbne 
sig med lidt tålmodighed, men tingene plejer at fungere 
så resultatet bliver altid tilfredsstillende, men ting tager 
tid og kl. 11 er ikke altid kl. 11, så her skal man have lidt 
tålmodighed/overbærenhed over for disse ”traditioner”.  
 
Man skal også være opmærksom på alle de højtider der  
ustandselig er, da man ofte løber ind i en planlægning 
hvor man har glemt en højtid og så kan man altså ikke  
gennemføre sit forehavende og må pænt vente. Så husk  
altid at spørge ved aftaler om hvornår næste ”festival” er. 
 
Inden man tager hjemmefra skal man yderligere være 
opmærksom på, at have visa gældende for hele perioden 
og det kan svare sig at gøre det før afrejsen, hvis man  
ikke vil opleve en lang en kø ved ankomsten i Kathmandu.  
 
Dem der skal arbejde i Nepal og have med børn af gøre 
skal have udfyldt en børneattest inden afrejsen og man 
skal samtidig huske at tjekke sine forsikringsforhold, da et 
ophold på hospital eller skade på ting og andet, kan blive 
en ret dyr oplevelse – derfor tjek dine forsikringer inden 

afrejsen. Kontakt evt. dit forsikringsselskab for at få klar 
besked om, hvad og hvor meget din forsikring dækker. 
 
Nepal 2010 stiller gerne op og giver en præsentation, for 
hvem der måtte ønske dette, hvor vi giver råd, vejledning 

og indgår samarbejde om, evt. at bruge vores faciliteter til 

gavn for alle, der måtte have en opgave eller et ønske om 

at se og opleve dette smukke land, som er ganske meget  

anderledes end det vi kender fra Danmark. 

 

Ønsker man yderligere informationer om Nepal 2010,  

Kan man kontakt formanden enten via mail eller telefon. 

Informationerne kan findes på vores hjemmeside, hvor  

man også kan læse mere om vores projekter pt. og om  

forening Nepal 2010 - besøg derfor; www.nepal2010.dk 

 

Vi håber ovenstående har givet dig en lille smagsprøve på 

og et billede af, hvad man kan forvente sig, hvis man  

vælge at støtte Nepal 2010 som frivillig, og at det samtidig 

har skærpet interessen for at vide mere om vores arbejde, 

hvorved det har givet dig mod på, at opleve en helt anden  

måde end man ellers ville få muligheden for, at besøge et  

land som Nepal. 

 

Vi glæder os til at høre fra dig og ikke mindst at modtage 

dig i vores forening samt på vores lokationer i Nepal. 

 

Med venlig hilsen 

Tommy Legène Jørgensen  

Formand for Nepal 2010  

 

 
 

http://www.nepal2010.dk/

