
”Namaste” alla faddrar och sponsorer till Snow View English Boarding School i Hemja (Pokhara) Nepal! 

 

Nyhetsbrev Juni 2014 

 

I slutet av 2013 hade vi två volontärer på skolan (distriktssköterska Annett och hennes dotter Anna, från Strängnäs). 

Annett arbetade i första hand som skolsköterska och Anna fanns med i den löpande skolundervisningen. Förutom ett 

mycket omtyckt arbete under tre månader på skolan bidrog Annett & Anna med ett eget ideellt projekt där flera av 

skolans elever med nedsatt syn fick en efterlängtad ögonundersökning och därefter glasögon, liksom att skolans 

elever fick sin tandstatus undersökt… Detta bekostades genom en insamling från Annettes & Annas arbetskollegor 

och vänner i Sverige!  

             
       Kanske första gången denna elev är hos tandläkare..             Syster Annett i arbete                  Annett & Anna avtackas på skolan 

 

Vid Swed-Asia Travels senaste besök, under mars 2014, hade skolans ordinarie undervisning uppehåll för skolårets 

stora examensprov, vilket pågår under en hel månad och nästan ända fram till läsåret slut i april. Under april månad 

börjar därefter nytt skolår i Nepal. Detta gjorde att inte några ordinarie lektioner var i gång, och inte heller var 

enskilda fadderbarn tillgängliga för fokusering på brev eller teckningar till er som är sponsorer eller faddrar.  

På förskolan var det däremot full aktvitet och där togs bilden nedan. Som besökare på skolan hade vi även med fyra 

glada damer från Skåne, på resa i Nepal. 

 

 
 

Forts… 



På Snow View English Boarding School sker löpande förändringar och förbättringar. Skolbyggnaderna har blivit 

större där ytterligare en byggnad fått tre våningar och en annan fyra. Elevantalet uppgick under läsåret 2013/2014 

till 560. Skolan är självförsörjande gällande grönsaker som t.ex böner, tomater och spenat, och två bananträd som 

ger frukt växer nu i skolans trädgård. 

 

  
           Skolområdet med byggnader ”i fyrkant”.                                                       Avgångselever april 2014  

 

    
          I Skolklass 2013                                                                                                Amanda, volontär på skolan 2014 

 

Under januari - mars 2014 fanns volontären Amanda från Uppsala på skolan. Med sin specialkunskap och erfarenhet 

som musiker och musiklärare blev Amandas inriktning med sång & musik ett intressant och lyckat kulturutbyte. 

 

Skolans ”Röda Kors grupp” har utvecklats och göra fina insatser. Skolans överskjutande medel går direkt tillbaka in i 

skolverksamheten - där en Röda Kors grupp med engagerade elever och lärare finns. Närområdet kring byn Hemja 

drabbas ofta av översvämningar och väg- & landras under monsuntiderna där ideella insatser är en nödvändighet. 

För något år sedan inträffade ett stort ras strax utanför Hemja där flera hushåll försvann i rasmassorna och där 

elever på skolan blev drabbade och hemlösa. Gruppen från Snow View English Boarding School  hjälper till med 

”första hjälpen” vid olyckor, information & utbildning, hjälper funktionshindrade och familjer utan egna resurser på 

olika sätt… Mer om detta kommer vi att skriva framöver.  

 

Nästa personliga besök vi från Swed-Asia Travels kommer att göra på skolan blir under oktober 2014. Möjlighet finns 

för den av er som vill - att då skicka med en liten hälsning (brevstorlek) till ert fadderbarn eller till skolan om så 

önskas. ( material Swed-Asia Travels tillhanda senast 30/9) 

Vi vill också passa på att påpeka att vi söker volontärer till skolans verksamhet för 2015… Känner du någon (gärna i 

”mogen” ålder) som är intresserad, så be dem kontakta oss för mer information.  (reslust@swedasia.com ) 

 

Elever, lärare och rektor på Snow View English Boarding School i Nepal sänder ett stort tack till er alla. 

Vi inom Help-Himalaya och Swed-Asia Travels önskar alla faddrar och sponsorer en riktigt skön sommar! 

      

Hälsningar från Tina & Kjell,  Swed-Asia Travels                                                                                        www.swedasia.se 


