
1

Himalayan Project
Nr.15. - 7. årgang - Himalayan Project - Januar 2006

www.nepalhelp.dk
www.nepalhelp.org

Himalayan Project
Bestyrelsen:

formand: Kurt Lomborg, Kjeldbjergvej 34, 7800 Skive
?  97 54 53 08 - fax. 97 54 53 55 - klomborg@post11.tele.dk

næstformand: Flemming Worm, Hybenvej 41, 7800 Skive
?  97 54 77 56 - fax 97 51 22 99 - worm@mail.mira.dk

kasserer: Anne-Grethe Præst, Bakkevænget 3, Kjeldbjerg, 7800 Skive
?  97 54 53 24 -sagpraest@yahoo.dk

sekretær: Niels Larsen, Svanevej 13, 7000 Fredericia
?  75 93 11 43 - logistik@larsen.mail.dk

medlem: Per Steinø, Kielgastvej 36, 7800 Skive
?  97 56 40 05 - apst@ringamt.dk

www .  nepalhelp . dk

6. Ordinære Generalforsamling
Torsdag 2. Marts kl.18.30 på Højslev Kro

Mødet indledes med Generalforsamling og ½ times dias-fortælling om vore projekter og projektrejsen i
efteråret 2005.  -  Alle, også ikke-medlemmer, er velkomne.
Kl.20 vil der blive serveret en let anretning (pariserbøf mv.) med øl/vand for 100Kr.
Bestyrelsesmedlemmer på valg er vistnok villige til genvalg, så kom bare.
Regnskaber kan du finde på hjemmesiden www.nepalhelp.dk - information - bilag

Medlemskab - Nyt kontingent-år!
Så gik der igen et år for Himalayan Project. Og igen et år med succes for både små og store projekter. Men
vi skal i gang med år 2006. Og der er brug for al den økonomiske støtte, som er mulig, så vi håber meget, at
du vil fortsætte, og at du vil reklamere for et medlemskab i din omgangskreds. Vi bruger 81% af vore
indkomster på projekter i Nepal og kun 11% til medlemsblad og 8% til anden administration (revisor og
bankomkostninger), og denne balance vil rykke i den rigtige retning, jo flere medlemmer vi er. Vi ønsker dig
velkommen i Himalayan Project 2006. Namaste!
Personligt Medlemskab: 250 Kr
Ungdomsmedlemskab:    125 Kr (studerende og unge med lavindkomst)
Støttemedlemskab:    125 Kr
Benyt vedlagte indbetalingskort eller overfør via homebanking.
Overførsel fra konto til konto: 92602651842339
Via indbetalingsfunktionen: +73< (tomt felt) +86316536<
Eller direkte til et af bestyrelsesmedlemmerne.

Himalayan Project i Tal
Vores medlemsfremgang er fortsat. Vi er nu 175 medlemmer hvoraf 129 er ordinære medlemmer,

39 er støtte-medlemmer og 7 er ungdomsmedlemmer. Det er 31 flere medlemmer end sidste år,
hvilket dog bygger på at 12 desværre undlod at forny deres medlemsskab fra 2004, så reelt har 43
meldt sig ind for første gang i 2005. Men der er endnu lang vej til de 500 medlemmer, som kræves
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af Told&Skat for at kunne opnå fradrag for støtte til foreningen og til scholarship.
På scholarshipsiden har vi haft stor fremgang. I løbet af året har vi tegnet 41 nye scholarship

oveni de 36 vi havde i forvejen. De støttes af 71 donorer, hvoraf 32 samtidig er medlemmer. Men
50 ansøgere står stadig på Hjemmesiden og venter, og 20-30 nye er på vej.

Hvis scholarship-projektet forbliver statisk, så bliver omsætningen næste år på 125.000 kr, så
vores regnskabssystem, eller snarere mangel på system, vil bryde sammen, men i Nepal er vi ved
at få designet et økonomi-styrings-program, som kan styres både fra Nepal og Danmark på én gang,
og som vil ligge åbent ude på Hjemmesiden, så alle løbende kan holde øje med at alting går rigtigt
til.

De samlede indbetalinger af medlemskontingent i løbet af 2005 var 38.100 kr. Heraf var 4.500
kr fra støttemedlemmer, som udeluk-kende støtter foreningsdriften. Vores udgifter til administration
udgør derfor 10,3%. Resten, altså 89,7% går til projekter i Nepal. Det er der ikke ret mange andre
U-lands-projekter, der kan prale af.

Vi har i 2005 modtaget støtte og gaver, store og små, fra en lang række prisværdige organisationer
og privatpersoner. Vi har fra Lions Club Fjends - Lions Club Skive - Venø Menighedsråd - JL-
Fondet - Aase og Kaj Holst-Jørgensen - Benny Frømann - Anne Sophie Urne og John Dee -
Kirsten og Niels Bonnesen - Karen Furbo - Jette og Jens Erik Hansen - Keld og Gerda
Lomborg - Birgitte og Eyvind Franck - Lene Petersen - Erik Wagner Halgreen - Jørgen
Vestergård - Jørgen Breum Hansen - Trond Bitsch - Helle og Peter Sørensen - Poul Erik
og Antje - Gunnar Rose Hansen - Knud Rosenvinge og Steen Fischer  modtaget i alt 64.873
kr. Halvdelen af disse penge ligger stadig og venter på at det rette formål til deres brug, skal blive
realiseret. Det er en fantastisk tillid der vises Himalayan Project, som vi skal leve op til. Vi er
foreningen, hvor pengene havner de rigtige steder til de rigtige formål.

Projektrejsen 2005
af Kurt Lomborg

I år besøgte vi Upper Solu ad to omgange. Først var
jeg med min kone Anne-Marie og fire andre
danskere på en kombineret turist- og projekt-tur,
hvor vi tilså vore løbende projekter og uddelte
scholarship. Og derefter var jeg med min datter
Helga og Dorte, som var med på begge ture, på en
grundigere runde, den modsatte vej rundt, hvor vi
gennemførte en spørgeundersøgelse besøgende
næsten alle husstande i Upper Solu, men også en lidt
grundigere gennemgang af vore projekter og
igangsætning af nye.

Og selvfølgelig gik der en del tid i hovedstaden,
med scholarship, kontor-arbejde, opsøgning af andre
organi-sationer og andet lobby-arbejde.Men den
største opgave i år var Upper Solu Survey 2005. Vi
har længe manglet ordentlige oplysninger om vores
projektområde. Både generelle oplysninger såsom
befolkningsdata og produktionsdata; men også mere
specielle oplysninger om befolkningens ønsker og
kapacitet. Især i forbindelse med vores store projekt
med bygning af Teknisk Realskole med Kollegium
i Junbesi, er vi rendt ind i en masse uvisheder. Vi har
kontaktet mulige donorer, og også fundet nogen, der
var interesserede i projektet; men de stillede
spørgsmål, som vi ikke kunne besvare med
sikkerhed, men kun med fornemmelser. Rotary var
interesserede og gav grønt lys til at gennemføre en
befolkningsanalyse. Men et godt stykke inde i
forberedelserne lukkede de pludseligt og uvarslet
ned, så vi måtte starte forfra få måneder før afgang.

Der skulle skaffes penge fra anden side, og
heldigvis viste Dorte Just at hun er foreningens
nyeste trumfkort, og skaffede hovedparten af de
penge, som vi skulle bruge til første del af projektet
- at indsamle data. Min datter Helga er ved at afslutte
sin uddannelse “Politik og Administration med
Udviklingsstudier som Overbygning”, så hun blev
“headhunted” til opgaven, og fik en flybillet i
eksamensgave.

I Kathmandu ansatte vi 14 unge studerende, som
alle har rødder i Upper Solu, og så myldrede vi
ellers ud i landskabet og besøgte 850 af Upper Solus
knap 1.000 husstande med vores 8-siders
spørgeskema. Helga var dog så uheldig at vrikke om
på ankelen en af de første dage. Det så lidt slemt ud
og gjorde temmelig ondt, så hun havde valget at
opgive turen og rejse hjem, eller at fortsætte. Hun
fik en stok og humpede de 250 km rundt i Solu uden
at kny ret meget. Da hun kom hjem blev hun
røntgenfotograferet og fik diagnosen “skråfraktur af
højre bens Fibula”.  Knoglen er nu vokset lidt skævt
sammen; men hun har endnu ikke fortrudt, for det var
en helt fantastisk tur. Aldrig har vi været så intensivt
sammen med så mangedejlige mennesker. Vi blev rigtigt
godt modtaget, alle steder hvor vi kom frem, og
næsten ingen brokkede sig over det lange
spørgeskema.

Undersøgelsen rummer først nogle generelle
informationer, som vi sagtens kunne have fundet fra
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officielle statistikker i Nepal; men vi har brug for
vor egen basisviden, som vi kan sammenligne med
den officielle, for at kunne vurdere om
spørgeskemaerne overhovedet kan bruges til noget.
I den specielle del har vi ønsket at undersøge folks
viden og fornemmelser omkring uddannelse,
indkomst, service,  landbrugsproduktion, skovbrug,
æbledyrkning, markeder, drivhuse, turisme,
hjemmeindustri, samarbejde og andelsbevægelse,
udviklingsbistand fra deres egen samfund og
udenlandske organisationer og kommunikation. En
ordentlig mundfuld, men til gengæld skulle vi gerne
komme ud med et resultat, der virkelig fortæller
noget om Upper Solu. Ikke bare til vore donorer,
men til alle der måtte have lyst til at udføre
projekter eller sætte noget i gang i området eller
andre lignende steder i Nepal. Ikke mindst
lokalbefolkningen i Solu kunne få glæde af
rapporten. Og også alle I medlemmer af HP, som
gerne vil vide mere om vores arbejde, og være med
til at gøre en indsats.

Vi har stadig ikke nogen resultater af
undersøgelsen. Vi er ved at få en database defineret
i Kathmandu, og snart begynder en lille flok
studerende i Nepal at indtaste de 850 skemaer, så vi
forventer at få databasen udleveret til analyse engang
sidst i februar. Så skal vi selv til at lege med
databasen. De mere simple analyser kan vi sagtens
lave selv; men de mere indviklede skal vi have hjælp
til hos nepalesiske eksperter i statistik. Så skal vi
have lavet en flot og brugbar rapport. Den skal, ud
over vores befolkningsanalyse, også rumme en m a s s e

smårapporter om skoleforhold, æbleproduktion,
pilefletning, drivhuse og hvad vi ellers måtte finde
på, så den kan blive til et værktøj, der ikke samler
støv i et hjørne. Den skal nemlig også trykkes som
en flot bog i Nepal, og siden uddeles til hvem der
måtte ønske det i Upper Solu. En mindre del af
oplaget får vi så fragtet hjem til Danmark, hvor HP’s
medlemmer bliver tilbudt at købe den. Til denne
sidste del af projektet har vi endnu ikke fundet
penge, så hvis du, kære medlem, har en god idé til
hvor og hvordan, så lad os høre fra dig.

Vi sad dog hver aften og gennemgik rapporterne,
efterhånden som de kom ind, og fik et overfladisk
indtryk af mange ting. For eksempel var der ikke ret
mange, der havde hørt om Himalayan Project, men
næsten alle havde hørt om Papa Kurt. Overraskende
mange var tilfredse med den lokale skole. Meget få
havde noget pænt at sige om det officielle Nepals
støtte til den lokale udvikling. Temmelig få havde
hørt om den Tekniske Realskole i Junbesi, men de,
der havde, var meget positive. Rigtig mange havde
æbletræer, men produktionen var ringe. Meget få
vidste noget om hjemmeindustri; selv naboen til et
tæppevæveri, vidste ingenting. Næsten ingen vidste
noget om andelsforeninger. Næsten alle, der
overhovedet havde mulighed for det, hørte
lokalradio, i øvrigt etableret af den danske NGO,
Dialogos.

Vi modtager meget gerne forhånds-bestillinger på
rapporten, som nok kommer til at koste 150-200 kr.
Mail til klomborg@post11.tele.dk 

Den Politiske Situation
Det er nu 15 år siden at det første demokratiske

valg blev gennemført i Nepal, og 10 år siden at
venstrefløjen med god grund blev så utilfreds med
måden demokratiet blev drevet på, at en maoistisk
udbrydergruppe begyndte at “rydde op” i nogle
korrumperede hjørner af landet. Yderligere 5 år
forløb, hvor disse maoister røvede våben fra politi
og hærenheder og stækkede det officielle Nepals
magt i landområderne. De begyndte at indlogere sig
“gratis” hos landbefolkningen, tvang folk til at støtte
deres sag, indførte noget så uhyrligt som skat,
straffede udbytterne og skabte frygt. Det
demokratiske Parlament var magtesløst, og de
folkevalgte havde travlt med at skrabe penge ned i
egen lomme. Kongen var magtesløs og prøvede at
forholde sig passiv eller at søge alliancer hist og
pist. Det hele førte ingen steder hen; bortset fra ned
ad bakken. Så blev hele kongefamilien myrdet med
ét slag, og Kronprinsen fik skylden; men det er der
nu ikke ret mange i Nepal, der tror på. Den nye
Konge ventede et år, inden han opløste demokratiet
og ansatte sige egne folk. Det førte heller ikke til
noget, så han overtog selv magten for et år siden.

Men nu har syv partier fra det gamle Parlament

fundet sammen, lige fra kommunister til
konservative, for at forsøge at tvinge Kongen til at
genindføre demokrati. De fører endda forhandlinger
med maoisterne og får nu lov til at gå omkring i
landområderne og diskutere politik med
befolkningen. Maoisterne har i mellemtiden udviklet
sig til noget der ligner røverbander, der skraber
penge sammen, hvor de kan findes. Nogle maoister
flytter til fremmede lande, når lommerne er fulde
nok. På den anden side er de holdt op med at
lemlæste folk, indgår snarere i dialog og indførte
ensidigt en våbenhvile i efteråret. I det hele taget så
det hele mindre spændt ud i efteråret 2005, end det
har gjort længe.

Landets økonomi har ændret karakter.
Turistindtægterne er faldet drastisk, selv om antallet
af turister ikke er faldet helt så meget, men mange
rige vesterlandske turister er byttet ud med mindre
købedygtige indiske. Ulandsbistanden er faldet eller
omdirigeret ad andre kanaler og ser faktisk ud til at
komme længere ud på landet end tidligere. Men til
gengæld bliver der overført store summer fra de
knap 10% af befolkningen, som nu arbejder i
fremmede lande. Familie og andre investerer i en
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ung mand, som for en formue køber flybillet, visum
og arbejdskontrakt især i arabiske lande. Når de efter
flere år får råd til en flybillet hjem, står investorerne
klar til at tage deres anparter hjem igen. Det har
resulteret i en forbrugsøkonomi, som ikke har
fordelt sig i forhold til indsats; men helt tilfældigt.
Også ude på landet, hvor de dyre bliktage er ved at
erstatte de gamle spåntage hos de bedrestillede,
mens kun meget lidt drypper af på de fattigste.

Det var i den situation, at vi gik ud på landet for at
møde vore gamle og nye venner. Ikke helt håbløst;
måske endda med et glimt af nye tider; men alligevel
stak ingen næsen for langt frem, for der hang stadig
en trussel.

Første gang, vi mødte maoisterne, var i Bhandar.
De opkrævede vejskat. Tidligere var den på 90 kr;
men nu havde de pludseligt sat den op til 450 kr per
turist, og vi var seks. Da vi ikke uden videre ville
rykke ud med pengene, blev jeg beordret til et
timelangt møde med en af områdets ledere. En gut
som er velkendt for sin voldsomme og grådige
fremfærd. Gennem vores guide, Skolelærer Jangbu
fra Chhimbu, fik jeg ham til at forstå, at vi ikke var
normale turister. Vi kom ikke for at se på bjerge,
men for at hjælpe den befolkning, som han påstår
også at støtte. Men så fik jeg at vide, at de også har
indført en skat på 5% af alle projekt-budgetter. Jeg
forklarede ham, at vi hverken betaler skat af vore
projektpenge i Danmark eller til den nepalesiske
stat, og således heller ikke agter at betale til dem.
Da han syntes at jeg blev lige fræk nok, åbnede han
for en plastikpose i sin skuldertaske, så jeg kunne se
endestykket af hans pistol. Så skiftede vi til politik,
og jeg bedyrede at Bush ikke er min kop the, og
heller ikke hans ven “Fok Ramsum”, men at jeg
snarere hælder til siden med de sociale demokrater,
og så blev platikposen lukket igen. Så ville han høre
om alle vore projekter, og jeg fornemmede en vis
interesse, men mest for hvor mange gange 5% det
kunne blive til. Jeg havde ikke noget imod at han
registrerede dem allesammen, men han kunne fortsat
godt glemme alt om skatten. Da han forklarede, at
han ikke kunne registrere, fordi han ikke havde fået
register-bogen med, kom jeg til at fnise, og så gav
han op. Han smed i vrede kvitteringsblokken til
vejskatten på bordet med et klask, satte sig
fornærmet med hænderne over kors og sagde, at så
kunne jeg jo selv skrive det beløb på, som jeg
ønskede. Jeg skrev de 90 kr på, smed pengene og
spurgte, OK? Han rystede på hovedet, grinede, og vi
gav hånd, og så gik vores gruppe videre med vores
kvittering godt gemt i en hemmelig lomme.

Siden mødte vi dem mange gange på vejen. Hele
hærenheder med unge mennesker med store våben.
Underligt at se en ung pige bære rundt på en riffel
ragende højt over hende selv, selv om den næsten
slæbte på jorden. De fleste hårde, forbitrede og
kolde; men så alligevel én ind imellem med et stort
nepalesisk grin og et namaste. Og flere gange rendte

vi ind i små kommunikations-enheder med satellit-
telefon, som ville vide hvor vi skulle hen, og
derefter rapporterede til toppen. De var normalt
meget venlige og inviterede vore folk på the. Der
kom også somme tiden én ind på vore spisesteder,
satte sig i et hjørne og lyttede. Men så snakkede vi
bare om noget andet og uskyldigt, og så gik de igen.

Men så sendte Kongens Hær 500 mand ind i
området, og de rendte rundt i skovene omkring os.
Og det gjorde maoisterne også med deres 350
soldater, så vi var bange for at komme i krydsild.
Men heldigvis var de mere bange end os, for der blev
ikke løsnet et skud

Da v i  sku l le  t i l  a t  ind lede  vores
befolkningsanalyse, fik vi besked af maoisternes
distriktsledelse, at det skulle vi først have tilladelse
til. Vi sendte Namgyal over et pas og ned i næste dal
for at forhandle med dem, men da var Ledelsen
flygtet. Via en satellit telefon fik han besked på, at vi
kunne forhandle om 2-3 uger og måtte vente indtil
da. En underordnet forklarede dog, at vi måske godt
kunne gå i gang, hvis vi var indstillede på at betale
skat af projektet. Og dér sad vi med 14 unge
studerende, som var klar til at rende omkring
mellem husstandene, med en kiste fuld af
spørgeskemaet og 3 uger til flyafgang hjemad. Vi
tog chancen og gik i gang.

Det gik godt indtil vi var 2/3 færdige. Vi var
kommet ind i Thamakhani-dalen, hvor vi aldrig har
været før. Helga, Dorte og jeg sad i et møde med
lærerne fra Loding Skole og snakkede om deres
problemer, da to brøsige herrer mødte op og
spurgte, hvad vi lavede her. Den ene var min “Ven”
fra Bhandar. Han undgik mit blik og især mit smil.
De forsvandt igen og vi fortsatte mødet. Men så kom
en ung fyr og sagde, at vi skulle til møde oppe i
landsbyen, og at det skulle være nú.

Oppe ved landsbyhuset sad en lille deling og
pudsede deres automatvåben. En brøsig fyr, der
prøvede at ligne Kammerat Lenin, spurgte på
elendigt engelsk, hvor min guide var henne. Jeg
bruger ikke guide, men går selv, og han så meget
irriteret ud. Så blev jeg kaldt op i et værelse på
øverste etage, hvor “Lenin” og “Trotski” sad bag et
bord og ventede på mig med kommissær-miner. Vis
os dine papirer! Hvilke papirer? Officielle
dokumenter! Dem har jeg ingen af! Det kan ikke
passe, så vis os det hele! De rodede min
dokumenttaske igennem, og jeg begyndte at ryste på
hånden og bæve i stemmen. De hån-grinede og
sagde, at jeg bare skulle tage det roligt. De var ude
efter godkendelser og notater fra officielle kontorer
i Danmark eller Nepal; men sådan noget bruger vi
ikke i Himalayan Project. Vi er os selv - helt alene.
Ikke engang mit pas havde jeg med, for jeg har ret til
at gå omkring mellem mine venner i Solu. Flere af
vore projekt-dokumenter fandt dog deres interesse,
og stemmerne blev mere bløde. Så kaldte de
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distrikts-kommandanten ind. Jeg har aldrig mødt et
så koldt menneske. En morder. Han sad og kiggede
på mig, mens de andre fortalte, hvad de havde fundet
i tasken. Når jeg fornemmede at de roste mig,
prøvede jeg at smile til ham; men hans voksansigt
var stivnet, mens han fortolkede mine grimasser. Så
kom der tre andre ind og herimellem “Vennen” fra
Bhandar. Nu måtte jeg se at komme på banen, før de
dømte mig til et eller andet, så jeg afbrød og
spurgte, hvem de egentlig var. Det var selveste den
øverste Distriktsledelse for Sagarmatha District
under New Government. Jeg fik lavet en overrasket
og imponeret grimasse, og sagde at det glædede mig,
for jeg havde længe ønsket at vide noget om deres
politik, fra nogen, som virkelig viste noget om den.
Bortset fra den “Kolde” og “Vennen” blev resten
glade for denne chance, og “Lenin” satte sig over ved
siden af mig og begyndte at forklare deres “12-
punkts Program”. Og “Trotski” begyndte at hjælpe
ham med sit lige så ringe engelsk. Jeg lod ægte
interesseret, og så gik de andre. Da de klumrede
rigtigt rundt i det engelske og fik sagt nogle helt
forkerte ord, rettede jeg dem lidt overbærende, og
snart sad vi grinende og tjattede til hinanden. Da var
tiden inde til at spørge, om jeg måtte gå ned og
sende Helga og Dorte tilbage til det hus vi boede i.
Ja, selvfølgelig; dem havde de da helt glemt.

De sad udenfor huset sammen med nogle af vore
nye lokale venner, og var alle meget nervøse. Efter
en meget kort  samtale på dansk, sendte jeg dem alle
hjem, og sagde med et smil, at jeg klarede mig fint,
og var overrasket over at kunne mærke at min
selvtillid var ægte.

Jeg blev endda inviteret på frokost, lavet af mad
som de havde stjålet fra husets beholdninger. Efter
frokosten betalte jeg for maden til husets frue, og så
blev ledelsen lidt fornærmede, fordi jeg ikke tog
imod deres “gæstfrihed”. Men op på værelset igen,
hvor vi fortsatte med deres program, indtil vi gik
helt i stå ved punktet med de 5% i skat. Den “Kolde”
kom ind igen og skulle høre, hvorfor vi havde
gennemført befolkningsunder-søgelsen trods deres
ordre om at vente. Jamen, Namgyal havde sandelig
forsøgt at kommunikere med dem via satellit
telefon. Hvor var han? Det vidste jeg ikke (det viste
sig at han var gået under jorden nede i Loding

Skole). Hvorfor havde vi ikke registreret vore
projekter? Jamen, det havde vi sandelig forsøgt; men
“Vennen” havde ingen registerbog. Det var en fejl at
jeg fik sagt det, for “Vennen” sendte mig et isnende
blik, mens de andre kiggede ærgerligt på ham. Om
jeg var villig til at betale skat af mine projekter? Det
kan jo ikke komme på tale, for så vil jeg miste alle
mine donorer og medlemmer. Så kan du jo bare blive
hjemme! Det har jeg nu ikke tænkt mig; men jeg vil
nok lægge min strategi om, og kun fortælle folkene
i Solu, hvad vi kunne have lavet af projekter, hvis vi
ellers kunne få lov. Det var hårdt spil; men mod
forventning smilede den “Kolde” til mig, og gav de
andre ordre om at se at få afsluttet dette møde, så de
kunne komme videre, inden Hæren fik spottet dem
med deres kikkertsigter.

J e g  f i k  o r d r e  p å  a t  s t o p p e
befolkningsundersøgelsen og at se at gå hjem. Nej,
nu må I holde; vi er næsten færdige med den. Hvad
nu hvis jeg betaler jer en bøde for ikke at have
pareret jeres ordrer? En anspændt pause. Så gav den
“Kolde” et suk og et nepalesisk bandeord og gik ud
af værelset. Jeg havde ingen penge her; men de
kunne få 700 kr, hvis de gik med op til huset.

Sådan gik det til at jeg gik i spidsen for en
maoisthær op gennem Loding. Jeg havde nær ikke
fået fat i pengene, for vores værtsfamilie havde
ligesom alle andre låst alle døre og gemt sig, da de
så hæren komme marcherende.

De fik “bøden”. Jeg fik en kvittering. Og selv den
“Kolde” gav mig et varmt håndtryk og et “Phedi
betong la” - “Vi ses næste gang”.

Værtsfamilien og alle de andre lokale så på mig
med en beklagende mine; så kan du se, hvordan vi
andre har det til daglig.

På resten af turen kunne jeg arrogant vise min
kvittering frem, når små-maoister spillede op
overfor os. Og de måtte forlegent trække sig tilbage.

Om jeg var bange? Ja! Om jeg vil være bange næste
gang? Nej; Kun forsigtig! Jeg har så mange
forpligtelser overfor en masse dejlige mennesker,
som fortjener et godt eller i det mindste et lidt
bedre liv. Og jeg møder så meget kærlighed, omsorg
og venskab i Solu. Det skal nogle Børster ikke få lov
at ødelægge.

Vores Fadderskabs Program
Uddeling af scholarship kom til at præge vores to

ture meget. Vi er ved at have så mange, at det
beslaglægger meget af vores tid, hvor vi kommer
frem. Også alle de, som har hørt om vores program,
møder op og prøver lykken. En del af dem afviser vi,
fordi vi vurderer, at deres familie kan klare sig selv.
Det har vi ikke været gode til for år tilbage; men nu
har vi lært at skelne. Selvfølgelig kan vi stadig få en
løgnehistorie eller en halv sandhed; men også dét er
vi blevet gode til at finde frem,  før eller senere.

Bedst før og ikke så rart, hvis det er senere. Men vi
er ret hårde. Hvis vi bliver ført bag lyset, eller
pengene bliver brugt forkert, så stopper vi
kontrakten eller regulerer beløbet. Men det hører
heldigvis til sjælden-hederne. Langt hoved-parten af
“vores børn” har fået et helt nyt liv og en helt ny tro
på tilvæ-relsen, og det samme har hele deres familie.
Lad mig fortælle 3 historier.

Vi holdt frokostpause, under vores besøg i
Chhimbu Skole, og sad i solen i lærer Jangbu’s
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gårdsplads og slog mave. Langt oppe ad stien så vi en
oldgammel mand, med stort gigtplaget besvær
nærmest stagende sig ned ad den stejle sti med sin
lange kraftige stav. Efter en rum tid var han endelig
nået ned til gårdspladsen, hvor han med et blidt
venligt smil betragtede os. Der var så mange andre
mennesker, som vi snakkede og pjattede med, så vi
så ham egentlig kun i øjenkrogene. Efter en rum tid
skubbede lærer Jangbu en lille 6-årig beskidt dreng
hen foran mig og sagde, at her var en jeg lige skulle
hilse på. Han var lige ved at græde, som han
pludselig blev til  midtpunkt for alles
opmærksomhed. Han havde betændte sår omkring
ørerne og de bekymrede øjenbryn. Hans åsyn var på
én gang udslukt, jaget og bange. Virkelig sølle. Jeg
spurgte: “Hvem er han?” og der blev peget hen på
den gamle, som stod og nikkede blidt og indforstået.
“Hans barnebarn”. De var startet tidligt i morges
oppe fra deres simple strå-hytte oppe i Dakchhu, en
tur vi andre klarer på en god times tid; men de havde
stavret sig frem på fem timer, fordi gammelfar
havde hørt vi var her. “Fortæl, fortæl!”, og den gamle
fik fortalt Dorje Tamangs historie med bævende og
tandløs stemme. Dorjes mor døde, da han var kun 15
dage gammel, og hans far afviste den sølle unge,
fordi det var hans skyld, at hans kone døde. Men
bedstemor tog ham og bar ham hjem til hytten og
puttede mad i munden på ham, og han havde livsvilje
og overlevede. Dorjes far flyttede væk med sine to
ældre børn og giftede sig med en anden. Ingen aner,
hvor de er nu, og Dorje kan dårligt huske, at han har
set dem; men han savner dem og føler sig svigtet. Nu
er de to gamle blevet skrøbelige, og de kan ikke
længere arbejde som landarbejdere, og de har ingen
jord eller formue eller noget som helst. Vi var
målløse, og den gamle stod og kiggede afventende
på os. Da jeg lovede, at jeg nok skulle sørge for, at
Dorje fik et scholarship, trillede tårerne ned ad hans
gamle kinder.

Jeg skulle have et billede af Dorje til ansøgningen
og ville løfte hans kasket af; men han gav sig; for den
hang fast i store sårskorper i hans hovedbund. Vi
fandt en stump sæbe og en tube antibiotika-salve,
som bedstefar stoppede i jakkelommen, og så sagde
de pænt farvel, for de skulle skynde sig hjem til
gammelmor. Denne gang op ad bakke. Et godt stykke
oppe ad stien vendte de sig om og hilste ærbødigt
farvel.

Dorje har fået en donor, og her midt i februar får
han sin første støtte, når Namgyal Jangbu går sin
uddelings-runde i Upper Solu.

Buddhi Bahadur Thami var Chhimbus fattigste
dreng. Han boede i en hytte med sine forældre og tre
søskende på 12 m2, hvor væggene bestod af
bambusmåtter. De ejer ikke engang den jord, som
hytten står på, men må arbejde gratis for jordejeren,
som en slags husleje. Men så får de også lov til at
dyrke bønner på skråningerne under hans terrasse-
marker. De arbejder som landarbejdere og passer

andre folks jord. Som betaling får de lov til at
beholde en trediedel af afgrøderne. Og Buddhi kunne
ikke få lov at komme i skole daglig, fordi han skulle
skiftes med sin storebror til at hyrde jordejerens 3
køer. Betaling, en liter mælk daglig. Hele familien
var magre men sunde, og var klædt i laser og pjalter,
og Buddhi havde kun sin skoleuniform at have på.

Men så fik han sin scholarship-donor for 2½ år
siden. Og hele familien tog forandring. Nu havde de
råd til at sige “nej tak” til hyrde-jobbet, og Buddhi er
kommet i skole hver eneste dag lige siden.  Og nu er
han en af klassens dygtigste elever. Han har fået et
ekstra sæt skiftetøj. Og alle hans søskende ligeså -
ja selv mor og far er mere velklædte. Og oven i det
hele, så har de købt 5 0  m2 jord omkring hytten og
endda revet det gamle stråværk ned og bygget et
stenhus på 20 m2.

Alt det for bare 500 kr om året. Det kunne næsten
ikke passe, så vi måtte undersøge sagen nærmere.
Men det passede! Tidligere var deres situation bare
håbløs - fattigdoms-spiralen, som gjorde dem til
nemme ofre for jordejerne, og som de ikke kunne
bryde ud af. Men nu har de brudt den. De oplever, at
de har råd til, og at det kan betale sig, at sige nej til
slavejobs og i stedet knokle med noget mere
lønsomt. De er steget i agtelse og selvagtelse. De
kan gå omkring mellem andre og grine og være med
til at fortælle historier. Og nu er mor gravid igen.

Dawa Doma Sherpa har 3 mindre søstre, og det har
familien slet ikke råd til. Men de víl altså have én
dreng, så de bliver ved med at prøve lykken, og mor
er da også gravid igen. Vi har kendt moderen længe,
og hun var sådan en sød men forhutlet lille kone.
Faderen er selv forældreløs og en lidt mere tvivlsom
type med vigende falske øjne. De er begge daglejere
og må ofte forlade børnene halve og hele dage for at
gå på arbejde, og så må de passe sig selv. De bor i et
gammelt nedlagt snedkerværksted, som er både stort
og koldt. Men så søgte de om scholarship, for det
var svært at få råd til at sende Dawa Doma i skole.
Det lykkedes. I efteråret havde vi både kontrakt og
det første støttebeløb med ud til dem. Hun gik i 3.
klasse og var dygtig til både at læse og skrive, fik vi
at vide. Vi synes godt nok at hun havde forandret sig
siden sidste år, og at hun virkede forstyrret og lidt
deprimeret. Og forældrene virkede fordummede og
distancerede. Da hun skulle skrive under på
kontrakten, nægtede hun først, men hårdt og lidt
truende pressede af forældrene begyndte hun
langsomt og indædt at skrive nogle underlige tegn.
Nå, men hun fik sine penge, som forældrene hurtigt
lagde til side, og oven i købet en lille gave, og vi gik
lidt bekymrede derfra.

Dagen efter fik vi at vide i skolen, at hun ikke
havde været i skole overhovedet, og slet ikke var
indskrevet. Hun blev holdt hjemme for at passe sine
mindre søskende. Vi fik også at vide at forældrene
ikke passede deres arbejde ordentligt og småsnød
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andre engang imellem. Tilbage til familien og høre,
hvorfor de havde løjet, og hvad de havde tænkt sig.
De undskyldte og beklagede; men kunne ikke se
nogen løsning på deres problemer, hverken med
eller uden scholarship. De ville under alle
omstændigheder være nødt til at gå på arbejde, og de
ville ikke kunne få andre til at passe børnene. Især
ikke nu da de havde lagt sig ud med nogle af bygdens
bedsteborgere.

Det var en meget svær situation. En familie fanget
i fattigdom og dumhed. Men vores scholarship
program er  ikke  socia lh jælp .  Det  e r
uddannelsesstøtte til børn og unge, som siden måske
kan udnytte de muligheder, der byder sig, når den
moderne verden efterhånden også flyder op i de
afsides dale i Solu . Og her var helt klart en
situation, hvor Dawa Doma ikke ville kunne gå i
skole uanset om vi støttede eller ej. Måske hendes

lillesøster om et par år. Vi annullerede kontrakten
og bad om at få pengene tilbage. Og forældrene bad
os endnu en gang meget undskylde. Dawa Doma sad
og så sort ned i gulvet.

Næste dag var vi gået videre til næste landsby, og
da modtog vi, via en vejfarende, også den gave
tilbage, som Dawa Doma havde fået. Den gjorde
ondt. Havde vi nu handlet rigtigt? Den stakkels pige
havde egentlig mere brug for hjælp end de fleste
andre. Men hvis vi skulle hjælpe, så skulle familien
have så meget at Mor kunne gå hjemme og passe
børnene, og så kunne vi ikke engang stole på, at de
ville gøre som vi forventede. Men det er jo også
vigtigt, at vi signalerer til det omgivende samfund, at
man ikke må snyde os, og at vi er konsekvente. Men
jeg er stadig i tvivl, selv om jeg tror, at vi gjorde det
rigtige. Jeg vil besøge familien igen næste år, og se
hvordan det går.

Gæstfrihed
Vi har aldrig besøgt Thamakhani-dalen tidligere.

Men i år måtte vi besøge den, for dalen hører
naturligt med til vores projektområde. Der er ikke
en eneste lodge i dalen, så vi måtte basere os på at
bo privat. Og folk i dalen vidste alt om os og vores
planer om at besøge dem. Helga, Dorte og jeg gik
alene ad stien højt over dalbunden på den smukkeste
og klareste dag. Alle vore folk var på
husstandsundersøgelse. Pludselig står en mand på
stien og påstår, at vi skal ned ad den lille sidesti. Det
kan umuligt passe, for vejen til Loding er ligefrem.
Men han insisterer, så vi følger efter ham. Da vi
kommer rundt om et skarpt hjørne, står vi lige
ovenover Thamakhani Primary School. Og i
skolegården stod de 35 dejligste skoleelever med
skolebestyrelse og lærere klar til at modtage os
med en klapsalve og blomster-kranse på armene. Jeg
stod lidt foran de to andre og ville ikke vende mig
om, for de måtte ikke se, at tårene strintede af
bevægelse. Da jeg havde fået dem tørret lidt væk, fik
jeg vendt mig og så, at de også var våde langt ned ad
kinderne. Snart var vi pakket ind i blomsterkranse og
khatak. “Welcome to Thamakhani”.

Syv af os blev indkvarteret hos Dendis forældre. Et
ret stort hus i tre etager. Nederst stald og lagerrum.
Første sal med stue-sove-værelse. Og øverst

køkken-alrum. Her boede, spiste og sov vi tre
overnatninger og to dage. Alle vore surveyors kom
myldrende og afleverede rapporter. En masse
landsbyboere kom på besøg, for at se hvem vi var.
Ikke et eneste sekund var der sure miner. Fatter sad
ved ildstedet og glemte helt at gå i marken. Mutter
gik lykkelig omkring og elskede at der var sådan et
liv i huset. De to kønne døtre vimsede omkring ved
ildstedet og kogte salt-the, black tea, milk tea, milk
coffee, black coffee, snacks, æggekage, brød,
kartofler, pandekager, ostebidder og meget mere,
som i en stadig strøm blev serveret for os og alle
andre, der kom indenom. Vi sov alle i samme
soveværelse og blev vækket tidlig morgen af Fatters
morgenandagt ved alteret. Vi blev præsenteret for
alle deres dyr, en for en. Fik forklaret detaljerne i
køkkenhaven. Og hele tiden med store smil. Vi kom
til at elske de mennesker. Afskeden var tung. Alle
havde våde øjne. Og der kunne ikke være tale om, at
vi skulle betale. Jeg måtte stoppe et bundt
pengesedler ned i Mutters brystudskæring for at
komme derfra med anstand. Ikke som betaling, men
som en gave.

Og det var bare to små historier om nepalesisk
gæstfrihed. Der er mange flere.


