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Fakta texter: Pojkhem samt självförsörjningsprojekt med djurhållning i
Katmandu, Nepal
Målgrupp: fattiga pojkar som kommer från utsatta sociala förhållanden, en del från landsbygden
andra från staden Katmandu
Projektmål: Pojkhemmet i Katmandu, startat av Bethel Fellowship Trust (BFT, Indien) i samarbete
med församlingen Arken, skall genom detta projekt med djurhållning på sikt bli självförsörjande vad
gäller boende, mat och skolgång/utbildning för pojkarna.
Beskrivning av miljön/bakgrund: Nepal har drygt 27 miljoner invånare, varav 80 % får sitt
livsuppehälle genom jordbruk. Nepal är beläget mellan Kina och Indien, höglänt och bergigt med tio
av världens högsta bergstoppar däribland Mount Everest. Medellivslängden är 59 år, 45 % av
befolkningen över 15 år kan läsa och skriva. Nepal är den enda officiellt hinduiska staten i världen,
men landet har många olika folkgrupper och språk. Infrastrukturen (t ex vägnätet) är dåligt utvecklad
och landet har en hög befolkningstillväxt. På grund av stridigheter mellan regeringen och lokala
militanta grupper överges många byar och unga människor och barn tas till fånga av maoisterna för
att tränas till terrorister. Därför är det säkrare för barnen att bo i städerna. Hälsovården för
befolkningen på landsbygden är mycket bristfällig. Många lider av TBC och lepra (spetälska).
Regeringen gör sitt bästa för att möta behoven men fortfarande dör många i brist på sjukvård.
Undersökningar visar att 38 % av Nepals befolkning lever på en inkomst under 1 USD per dag. För
många är vägen in i prostitution och sexindustri den enda chansen att överleva ekonomiskt.
Presentation av projektet/arbete som redan påbörjats:
År 2005 startade församlingen Arken och BFT ett pojkhem för ca 20-25 fattiga pojkar i Katmandu.
Barnen kommer från mycket fattiga förhållanden där en eller båda föräldrarna har dött. En del barn
kommer från landsbygden och har 2-3 dagars vandring och bussresa till Katmandu. Pojkhemmet ger
dem en trygg uppväxt och möjlighet att utvecklas socialt i en kärleksfull gemenskap Församlingen
Arken har alltsedan starten av pojkhemmet drivit ett fadderbarnsprogram som genom individuell
sponsring och gruppsponsring har täckt kostnader för boende, mat, kläder, skolgång och diverse
andra omkostnader (t ex en generator till barnhemmet). Skolavgifterna har under denna tid stadigt
blivit högre och högre, vilket gjort det svårt att genom fadderprogrammet täcka alla kostnader. En
dialog har förts med ledarna på plats och samarbetsorganisationen BFT. Ett förslag som kom fram,
var att starta någon typ av självförsörjningsprojekt med t ex jordbruk eller djurhållning. År 2012
undersökte vår partner i Nepal möjligheterna att söka bidrag från Läkarmissionen, men tyvärr var
detta inte möjligt eftersom de i egen regi just höll på att sätta igång ett liknande projekt. Vår partner

har sedan dess haft kontakt med liknande projekt som redan är igång, för att inhämta mera kunskap
inom området.
Utveckling av projektet:
År 2011 hjälpte Arken och Trosgnistan till att med insamlade medel köpa en tomt i utkanten av
Katmandu. Tanken är att så småningom bygga ett nytt pojkhem på denna plats.
Presentation av partner/organisation:
Bethel Fellowship Trust (BFT) är startad utifrån IPA Indian Pentecostal Assemblies, som har sitt
huvudkontor i Coimbatore i Tamil Nadu i södra Indien. Församlingen Arken har samarbetet med
IPA/BFT och dess ledare David Prakasam sedan 1988, i flera olika projekt som rör stöd och hjälp till
utsatta och fattiga flickor och pojkar i Indien. Tillsammans driver vi idag arbete i bl a Coimbatore,
Somanur, Kovaipudur, Kolkata, Ambala, Assam och Nepal. Vi besöker regelbundet varandras
arbeten och har utvecklat en förtroendefull och nära samarbetsrelation som sträcker sig över mer än
25 år. Mer information finns på www.bethelipa.com
Presentation av nyutveckling i projektet (delprojekt/delmål):
SJÄLVFÖRSÖRJNINGSPROJEKT MED DJURHÅLLNING
Marken till detta projekt kommer att hyras.
1). I första fasen samlar vi in pengar, ca 100 000 SEK, för att möjliggöra inköp av kor, bufflar och
grisar.
Kor och bufflar kommer att ge mjölkproduktion redan från första dagen. Genom att hålla olika sorter
och storlekar kommer det at kontinuerligt bli en mjölkproduktion, som ger inkomst dagligen och
månatligen. Inkomsten genom grisuppfödningen kommer att var mer säsongsbetonad.
Den beräknade minimiinkomsten per månad kommer att ligga på 20 000 – 25 000 Rs, vilket
motsvarar 250 – 300 USD, ca 1 500 – 1 800 SEK. Inkomsten kommer att öka succesivt och bli det
dubbla inom cirka ett års drift.
2). I nästa steg kommer vi att samla in pengar till kompletterande inköp, utrustning och underhåll.
Foton från projektet:

Den inköpta tomten utanför Katmandu, 2011. Här planerar man att så småningom
bygga ett nytt pojkhem.

Bufflar, kor, grisar och getter är några av de djur som man planerar att föda upp i detta projekt i
Nepal.

Beskrivning av arbetet/projektet (av en kontaktperson/ansvarig i mottagarorganisationen)
(Skrivet av vår lokala ledare på pojkhemmet i Katmandu i mars 2014):
”I have been doing some homework and some survey with some cattle farms in various parts of
Nepal. According to them cow and buffalo and pig farms are very good for Nepal. I have also visited
some farms, very good and effective ones. They are also willing to help us to set up the farms in the
beginning stage. This cattle farm will not just generate income, but this will also reproduce the other
farms as well and will grow much bigger in large scale for the non-stop and long lasting. This kind
of farm that we will start will be cattle farm, and it will start give income from the very first day. We
will keep cow and buffalo (imported quality) that already started giving milk. We will keep different
size so that milk giving will never cease, it will give rationally. Cow and buffalo will give daily and
monthly income from the very beginning. The income from pigs will be seasonal but we can make it
give income in such way that we keep different size and varieties.”

Beräknade kostnader för insatsen (preliminärt budgetförslag)
(t ex byggnation, inredning, arbetskostnader, resor, personal, skatt m m)
•

Inköp av djur, utrustning (infrastruktur)
Total startkostnad: 15 000 – 16 000 USD, (cirka 90 000 – 96 000 SEK)

•

Utveckling och komplettering till fullt fungerande anläggning
5 000 – 6 000 USD, (ca 30 000 – 36 000 SEK)

Beräknad tidsplan:
Preliminär start under våren/försommaren 2014 (maj, juni).
Planerade insamlingskanaler:
* Pengar samlas in från allmänheten genom Lyft ett barn ut ur mörkret.

* Fadderstödet och vissa punktinsamlingar förmedlas genom församlingen Arken och dess nätverk.
* Från företagare stöds projektet genom ”Arkens Företagsvän”- paket som köps per år: Bas, Medel
eller Plus (mer information om detta finns på www.arken.org/mission )

Gåvor sätts in på ”Lyft ett barns” 90-konto bankgiro 900-1934 och inbetalningen märks
”Djurhållning/självförsörjning Nepal”.

Samarbetsorganisationer:
Bethel Fellowship Trust, i Coimbatore Indien (mottagare)
Hemsida: www.bethelipa.com
Insamlingsorganisationen ”Lyft ett barn ur ur mörkret” med 90-konto
Hemsida: www.lyftettbarn.se

Församlingen Arken, Kungsängen
Arkens missionsavdelning, tel 08-588 840 20.
Ledare: Gunnar och Linda Bergling
Hemsida: www.arken.org/mission
Kommer pengarna fram?
Insamlingsorganisationen ”Lyft ett barn ut ur mörkret” har 90-konto och står under granskning av
Svensk insamlingskontroll. Detta garanterar att mottagarorganisationen är godkänd och att det finns
god dokumentation över alla givna och mottagna medel. Vi tecknar samarbetsavtal med
mottagarorganisationen BFT.
Vi besöker regelbundet våra projekt för att personligen se hur insatsen genomförts, och dokumentera
i foto, film och rapporter.
Vi planerar att besöka projektet och de lokala ledarna på plats i Nepal i början av juni 2014. Några
dagar senare kommer vi att träffa David Prakasam från BFT i Kolkata, Indien för att stämma av den
information vi fått.

