
systemet er ikke ret veludbygget i Nepal. Efter skilsmissen var moderen en tur nede og skrabe bunden,
men er nu kommet så meget op til overfladen, at hun i det sidste halve år har kunnet tage sig af sin
lillesøster - og nu er Chhiring stukket af fra kostskolen og flyttet hjem til mor, som har været så frygteligt
bange for, at han dermed skulle miste den helt nødvendige støtte. Heldigvis er Niels og Kirsten helt
forstående, og bakker op om, at kærlighed er mindst lige så vigtig som uddannelse. Mor Rinji er lykkelig
og lettet og ved slet ikke hvordan hun skal takke. Måske redder vi alligevel Chhiring som menneske.

Sonam Dawa har indtil nu boet hos sin handicappede søster i sin studietid i Kathmandu, men nu er
hans lillebror også flyttet ind i den lille 2 værelses med køkken i det ene værelse og lokum i gården. Det
kunne lyde som konfliktoplæg, og de er da også blevet enige om at han flytter for sig selv. Men så kan
han jo ikke klare sig for sin hidtidige støtte. Werner og Margrethe er så bange for, at han skal komme
ud i noget snavs, at de har besluttet at give ham en klækkelig lønforhøjelse indtil han er færdig med
“Gymnasiet” og så er det formodentlig slut, for så kan han tage hjem og fungere som lærer. En god
disposition - måske - lad os se, når jeg møder ham til efteråret.

Og så må vi formodentlig se et problem i øjnene fremover med nogle af vore studenter, når de
efterhånden afslutter Highschool eller første del i et studie,  og gerne vil læse videre. Men hvor og
hvordan. Der er enormt mange ansøgere. Fx til sygeplejerskeuddannelsen søger 3-4.000 og der optages
knap 200 og heraf kun 30 til offentligt støttede studieafgifter, dvs scholarship til omkring 3.000 kr. Det
er naturligvis disse 30 pladser, som langt hovedparten søger ind på, dvs nåleøjet er 1:100. Langt færre
søger ved afslag ind på de resterende 170 pladser, så der er forholdet snarere 1:3, men til gengæld er
alene studieafgiften på omkring 3.000 kr, og dertil leveomkostninger. Situationen er så kringlet, at vore
unge mennesker ikke kan finde ud af at forklare os, hvad de skal bede os om. De prøver bare at søge
ind og se, hvad der sker. Det slemmer er, at hvis det lykkes, så forventer de at vi reagerer prompte og
overfører, hvad de har behov for her og nu. Derfor må jeg opfordre dig, som støtter en studerende på
et afgangsår, at du forbereder dig selv og din student på næste skridt, uanset i hvilken retning det går.
Og dernæst beslutte hvilke skridt du vil gå sammen med din student og meddeler det til både studenten
og til mig.

Men ellers har jeg ikke noget særligt at fortælle. Da jeg ikke har hørt andet, formoder jeg at resten
af ungerne har det, som de plejer. Jeg ser dem for mig hver og en,  som de sidder et eller andet sted og
venter på, at jeg skal komme. Nyvaskede og vandkæmmede, anspændte og forventningsfulde,
flækkende i et kæmpegrin, når jeg husker deres navn, og de “voksne” ved at eksplodere af alle de
indestængte svar på de 100 spørgsmål, hvoraf jeg kun når at stille et par stykker. Du skulle selv tage
ud og besøge dit barn og bruge en hel dag på at stille alle de 100 spørgsmål og de næste 400 som
opstår, og tage med ind i deres hverdag og se deres hjem i Kathmandu eller på landet. Udenfor
højsæsonen er en flybillet til Kathmandu ikke så dyr, og du vil få en oplevelse, som du aldrig glemmer.
I højsæsonen er den dyrere, men så kan du til gengæld  gå med mig en tur ud i Solu og besøge hele
deres familie, derude hvor livet stadig leves som i de gode gamle dage; og det er slet ikke så ringe
endda!

Jeg er ved at booke billetter til efterårsturen. Men det er højsæson og billetterne er få, så hvis du er
fristet, så tag springet nú. Se rejsen på Internettet www.nepalhelp.dk under Trekking og dernæst
Trek2005. Prøv også lige at kigge indenfor på Scholarship-siden. Hele hjemmesiden er revidret
kraftigt og nem at søge rundt på.; så PRØV.

Der er ved at være så mange scholarship og så mange studenter, at det er en  for stor opgave for
mig, at lave individuelle opkrævninger. Jeg håber derfor, at du kan finde ud af at aflæse
fællesopkrævningen. Find dit navn og aflæs det beløb, som du skal indbetale helt ude til højre på samme


