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Nepal
Vi havde i sommer besøg af Jimmy Lama, Dhiki og deres lille datter Jasmine. Det var hyggeligt med besøg.
Jimmy havde ønsket at møde medlemmer og tidligere volontører. En lille delegation modtog dem i
lufthavnen (Hanne, Simone, Signe m fl.).
Den lille familie blev sat på toget til Korsør, hvor de flyttede ind i Elisabeths hus. Vi havde et par
hyggeaftner med medlemmer af ITA her i Korsør. Vi var en tur på Agersø sammen med Sonja, og så tog vi til
Aarhus for at besøge Ellen. Jimmy og Dhiki boede hos Ellen et par dage, og her fik vi besøg af Per Krøyer og
hans kone. Jimmy var meget glad for at møde Frank Krøyers søn, og at få mulighed for at fortælle om,
hvilken betydning Frank har haft for hjælpearbejdet i Nepal. I Aarhus besøgte vi to tidligere volontører. Den
ene bor i en lille lejlighed og den anden i kollektiv. Spændende at se forskellige måder at indrette sig på.
Jimmy og Dhiki sluttede af med at besøge Gry i København inden de fløj tilbage til Nepal. Masser af
hyggeligt samvær med ITA’ere, og spændende er det at få lov til at vise sit land frem. Signe og Stine, som
var i Nepal, da der var jordskælv mødte begge Jimmy og Dhiki. Jeg tror, at det havde stor betydning for
dem. Vi aftalte, at vi igen skulle gøre en indsats for at sende unge mennesker til Nepal som solontører.
Først på efteråret meldte Annegrethe sig på banen. Hun er rutineret lærer, 60 år og ansat på en skole i
Nordjylland. Hun trængte til en lille pause fra hverdagen og ville gerne til Narkote for at arbejde som lærer
på skolen i et par måneder. I januar måned holdt vi informationsdag for hende og hendes mand. Mathilde,
Ester og jeg var til stede, hvor vi viste billeder og fortalte om gode oplevelser og gav gode råd. Annegrethe
tog afsted til Nepal i begyndelsen af februar. Vi har hørt, at hun er kommet godt til Nepal, at hun skulle
starte med at være med til Himalayan OL for skoler i Helambu, og derefter skulle hun bo og undervise i
Narkote. Vi håber det går godt, men vi har ikke hørt noget.
Vi har i 2016 betalt 16.400 kr. til Pemba på Narkote Skole og et støttebeløb til Tartong Skole. I 2017 skal vi
betale 930 kr. pr måned til Pemba og 465 kr. pr måned til støtte til Tartong Skole. Jeg tror, at økonomien
kommer til at hænge sammen, for Predrag har støttet med 6000 kr. (familiemedlem til Mathilde) og Per
Krøyers firma har støttet med 2000 kr. også i dette år. Vi har vore faste støtter, der ca. betaler 100 kr. pr
måned.
Pemba skal giftes. Vi sendte gaver med Annegrethe til ham og hans kommende kone. En eva solo ske og
100 USD. Man giver jo gerne penge til bryllupper, så det har vi også gjort.
Vi har betalt de sidste indsamlede midler til genopbygning af Tartong Skole efter jordskælvet - 31.000 kr.
Pengene er gået til genopbygning af toiletbygningen.
Andre aktiviteter
Den 5/3 2016 holdt vi årsmøde og generalforsamling. Her fortalte og Signe og Stine om deres ophold i
Tartong som hjælpelærere. Et ophold, der brat blev afbrudt af jordskælvet. Det var en gribende og
skræmmende beretning. Vi hørte også et spændende oplæg fra Oksana om kultur og integration.

I sommer var vi på international studierejse til Bulgarien, hvor Petia igen havde arrangeret et spændende
og alsidigt ophold. Vi så kultur i Plovdiv og natur i bjergene ved Pomporova. Her holdt vi vort årsmøde på et
skisportshotel. Der deltog 25 medlemmer fra 8 forskellige lande. Vi besluttede at det kommende års tema
skulle være vore nationale helte, som har kæmpet for værdierne i vort formål, fred, ytringsfrihed og
mellemfolkelig forståelse. Det vil være en god ide, hvis nogle danske deltagere her til sommer kan fortælle
om Frederik Bayer og Frank Krøyer?
Der var god diskussionslyst og stor glæde ved samværet.
I år skal vi til Hviderusland. Valentina arrangerer. Tilmelding snarest. Vi skal have købt flybilletter inden de
bliver for dyre. Pris for danskere er 400 euro. Vi har søgt Hermod Lannung om støtte på 14.000 kr. Vi ved
endnu ikke, om vi får pengene, men i løbet f de sidste 5 år har vi fået støtte i 4 år. Pengene bruges til at
støtte enkeltdeltagere og generel støtte til fx festmiddagen, eller togbilletter eller andet.
Hvem deltager fra DK? Gry og Lise + to de kender …
ITA-Post
Vi udsender bladet i papirudgave to gange om året - i marts og i september. Portoen er desværre blevet
meget dyr, så trykkeriet i Viborg har sagt nej til at donere portoen, som de hidtil har gjort. Jette har klaret
det med det kommende blad, men det er lidt uklart, hvordan vi klarer det fremover. Nye udenlandske
medlemmer kan læse bladet på hjemmesiden.
Antallet af indsendte artikler passer nogenlunde sammen med, hvad der er plads til at bringe i bladet. Hvis
flere danskere vil skrive, vil det nok højne interessen for andre danskere. Det er en opfordring.
Vi fik penge fra Kulturstyrelsen, og dem har vi brugt på udgivelsen af bladet. Vi skal have afgivet regnskab
som tak for pengene.
Tak til medlemmerne for opbakning til studierejsen og for at tage godt imod Jimmy og Dhiki i sommer. Tak
fordi I betaler jeres kontingent, og måske støtter Nepal med penge. Uden jeres opbakning ville der ikke ske
noget.
Tak til bestyrelsen for aktivitet på forskellige områder.
Tak til Lissie for at tage godt vare på jobbet som kasserer. Dejligt at vide, at der er styr på økonomien.
Tak til Simone, som arbejder hårdt med Nepalhjemmesiden. Den er snart klar til at gå i luften. Vi glæder os.
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