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MISSION

Center för flickor i Nepal
Nepal är ett mycket vackert land, men ett av världens
fattigaste. Våld, tvångsarbete, människohandel och
exploatering av kvinnor och barn är utbrett. Arken
driver ett pojkhem i Katmandu och ska nu bygga ett
center för fattiga och föräldralösa flickor.
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Å

ttio procent av befolkningen
i Nepal får sitt livsuppehälle
från jordbruk. Det finns
ingen obligatorisk skolgång,
men staten har som mål att alla barn
ska fullfölja årskurs fem. Församlingen
Arken startade ett pojkhem år 2005
i Katmandu och det leds av pastor
Binod Singh. Pojkarna kommer från
mycket fattiga familjeförhållanden,
många är från landsbygden. De flesta
har mist en eller båda sina föräldrar.
Genom fadderstöd ger Arken dem en
trygg uppväxt, skolgång och hälsovård.
Jordbruksprojekt ger vinst
På ett landområde i utkanten av Katmandu har Arken startat ett jordbruksprojekt med grisar och bufflar.
Fem fullvuxna grisar har nyligen sålts.
Övriga fem suggor har nyss fått 25 griskultingar, vilka också kommer att säljas
när de vuxit upp. Åtta bufflar ger kon-

tinuerlig mjölkproduktion. Tack vare
detta går jordbruksprojektet med vinst
och pengarna hjälper till att täcka en del
av kostnaderna för pojkarnas skolgång.
För närvarande arbetar tre tonårspojkar med jordbruksprojektet och
djuren. En av dem levde som gatubarn
i missbruk och kriminalitet innan han
kom till pojkhemmet. Där fick han en
tro på Gud, trygghet, och en utbildning. Nu har han arbete och försörjning. En av de andra pojkarnas familj
har blivit återförenad och nu arbetar
han tillsammans med sin pappa på
djurfarmen.
Jordbävning i april 2015
Nepal drabbades av en mycket kraftig
jordbävning i april. Efterskalven höll
på i flera veckor. Under en period höll
skolorna stängt och pojkarna och föreståndarfamiljen levde utomhus under
en presenning. Arkens pojkhem blev

lindrigt skadat. Myndigheterna har
inspekterat byggnaden och gett ett
godkännande på att de kan fortsätta att
bo där. Tre av pojkarna förlorade sin
enda förälder i jordskalven.
Brist på dagligvaror
Befolkningen i Nepal lever för närvarande under svåra omständigheter. Ris
och salt börjar ta slut i affärerna, och det
råder stor brist på gas, diesel och bensin.
Köerna till bensinstationerna är mer än
tre kilometer långa och ofta finns det
inget att köpa när man kommer fram.
På grund av detta fungerar inte transporterna som vanligt och barnen kan i
nuläget inte ta sig till skolan. Priserna på
mat och byggmaterial stiger. Man tror
att problemet beror på att Indien satt
Nepal i blockad på grund av politiska
skäl, men Indien säger att lastbilarna
stannar vid gränsen på grund av hot
mot säkerheten. Våra vänner i Nepal
behöver våra förböner.
Nytt center för flickor
Redan innan jordbävningen hade
Arken tillsammans med Trosgnistans
mission köpt in en tomt för att starta
ett nytt center, och vi kommer nu att stå
tillsammans i genomförandet av byggnationen. Det är ett vackert område
utanför stadskärnan med en liten flod
nedanför den sluttande tomten. Här ska
det bli ett flickhem, ”Bethel Restoration

Center”, för flickor som riskerar att
hamna i trafficking eller bli sålda som
sexslavar. Centret kommer även att bli
en plats för kristna konferenser och
bibelundervisning, dit Arken kan sända
team och volontärer. Stödet till pojkarna kommer att fortsätta, men man
kan enligt lag inte blanda flickor och
pojkar på barnhem. På tomten finns
gott om plats för odlingar av grönsaker
och mark för djurhållning som hjälper
barnhemmet att i framtiden bli självförsörjande. Myndigheterna har inspekterat marken för att säkerställa att den
inte blivit skadad av jordbävningen.
Tack vare insamlingar som gjorts
bland annat på Arkens Faddergala
under hösten 2015 och genom Trosgnistan, hoppas vi att byggnadsarbetet
kommer igång så snart som möjligt. Insamlingen till det nya centret
kommer att pågå kontinuerligt under
hela 2016, dels genom Arkens mission
på bankgiro 549-7714, och dels genom
insamlingsorganisationen Lyft ett barn,
med 90-konto (se bankgiro i annonsen
till höger). Målsättningen är att samla
in 400 000 kronor till nybyggnationen.
Vi vill hjälpa och rädda så många
flickor vi kan från trafficking och
prostitution, och ge dem en ny framtid. En tjugotal flickor bor redan i en
lägenhet i väntan på att det nya centret skall bli klart. Förutom engångsgåvor kan du stötta arbetet genom att
bli gruppfadder för flickorna. Då ger
du 200 kr/månad eller valfri summa.
Välkommen att kontakta Arkens missionsavdelning på telefon: 08-588
840 20 eller via e-post till mission @
arken.org.

Du kan se Faddergalan och filmen
från Nepalprojektet på Arkens hemsida: www. arken.org och genom att
klicka på Faddergalan under arken play.
Några livsberättelser
Föräldrar jobbar ofta på annat håll för
att skaffa sig en inkomst och för att försörja familjen. De kan bli borta ett par
månader i sträck och barnen är då ofta
ensamma hemma. Risken är stor att de
blir kidnappade och sålda till trafficking
eller blir bortgifta. Efter jordbävningen
våren 2015 har man sett en ökad trafficking. Flickor har t o m sålts av sina
föräldrar, ibland till andra länder, för att
de skall få pengar.
Esther 4 år går i ”nursery school”. Hon kom
till hemmet i november. Hennes mamma
dog under jordbävningen. Pappan
lever men är väldigt
gammal. Några tog
henne till en annan by
för att hon skulle få utbildning, men där
var det ingen som tog hand om henne
utan hon satt bara hemma i ett hus hela
dagarna. Hennes bror som är på pojkhemmet berättade om det hela och så
fick hon komma till flickhemmet.
Garpu 11 år kommer
från Dhading ett
område som drabbades hårt av jordbävningen. Alla hus blev
förstörda,
förråden
där de förvarade mat,
kläder och husgeråd,
allt rasade. Hon var

inne när jordbävningen kom men
sprang ut fort och sen föll huset,
gjort av sten och lera, ihop. Hon har
en mamma och fyra syskon, pappan är
död. Skolorna blev förstörda så det fanns
ingen skolgång. Utbildningen på landet
är dålig och det gör också att risken för
trafficking ökar. Genom flickhemmet
får hon chans till en ny framtid. n

Nytt center för
flickor i Nepal
Våld mot kvinnor och barn är inte ovanligt i Nepal. Efter jordbävningen 2015
är många barn hemlösa. Nu bygger
församlingen Arken tillsammans med
Trosgnistan ett center för fattiga flickor
för att rädda dem undan prostitution
och trafficking. Vår insamling sker dels
genom Arkens mission och dels genom
insamlingsorganisationen Lyft ett barn.

Bankgiro 900 – 1934
Swish 123 900 1934
www.lyftettbarn.se

Din gåva behövs!

Arkens mission
Bankgiro 549-7714

www.arken.org/mission
mission@arken.org

Fyll i, klipp ut och skicka in talongen!

Prenumerera på Missions CD:n

LINDA BERGLINGS BÄSTA
En stor del av intäkterna från Missions CD:n kommer under hela 2016 att gå
till byggnationen av ett Center för flickor i Nepal. Efter jordbävningen
i april, då många miste sina hem, är flickorna extra utsatta och vi vill rädda så
många vi kan från risken att hamna i prostitution och trafficking.

Varannan månad får du två CD skivor med Linda Berglings bästa undervisning.
Prenumerationskostnad: 100 kr/varannan månad, 260 kr/halvår eller 500 kr/helår.

q Jag vill prenumerera på Linda Berglings bästa Missions CD

Plats för
porto

Namn:_________________________________________________________________________________
Adress:__________________________________Land:__________________________________________
Postnummer:____________________________Ort:___________________________________________

Församlingen Arken

E-post:__________________________________ Telefon:________________________________________

Box 134
196 23 KUNGSÄNGEN

Församlingen Arken är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som du som kund lämnar till oss. Dina personuppgifter kommer att behandlas av Församlingen Arken för att administrera kundrelationer samt för marknadsföringsändamål. Kryssa här endast om du ej ger ditt samtycke. q

