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Kære Scholarship Sponsorer!
Endelig kunne jeg finde tid til at få sendt opkrævninger ud. Det bliver sværere

og sværere, fordi vi nu har 91 fadderskaber, og der kommer hele tiden nye
donorer til. Men så mange børn giver flere problemer og uregelmæssigheder.
Rundt regnet hvert 10. scholarship giver ekstra arbejde i løbet af et halvår.
Nogle fordi studentens livsbetingelser ændres eller andre normale situationer.
Andre fordi donoren ikke lever op til sit engagement; men desværre har vi også

oplevet situationer, hvor vores børn ikke forstår, hvad det handler om, eller fortier ændringer eller ligefrem
forsøger at snyde os. Heldigvis opfører de 9 ud af 10 sig normalt og er lykkelige og taknemmelige for deres
støtte. Det er dog kun omkring halvdelen, der husker at fortælle dette til deres donor.

Vores kontordame i Kathmandu, Prakriti Bhattarai, er både samvittighedfuld og dygtig. Hun er god til at
opspore uregelmæssigheder og rapportere dem. Hun har også lavet nogle meget fine interviews med nogle
af vore børn, hvor vi fandt vore informationer om deres situation mangelfuld. Så hvis du synes, at du er i tvivl
om dit barns situation, eller hvis du ikke er tilfreds med kontakten til dit barn, så meld det til mig, så vi kan
få det bragt i orden.

Vi skulle have haft en ordonans til at uddele støtten til børnene i Solu. Men da jeg forlangte at få en
formuleret aftale bragt i stand om denne tjeneste, gik vore folk helt i sort og fattede ingenting. Nu har vi
arbejdet på sagen i 4 måneder uden resultat; men det forlyder, at et forslag til aftale er på vej en af de
nærmeste dage. Men resultatet har været, at vore børn i Solu ikke har fået deres støtte siden november 2005.
Jeg regner med at de kan få det hele på én gang inden en månedstid.

HP har outsourcet arbejdet med at designe et web-baseret regnskabs-program til hele foreningen, men især
til scholarship. SeaGate Institute har lovet at uploade de første prøvemodeller i løbet af Juni. Du kan følge
med i processen lige fra starten på regnskabsprogrammets hjemmeside: www.nepal-dk.dk   Jeg glæder
mig meget til det er klar, og til at få Prakriti lært op til at administrere det. Det vil fritage mig fra en masse
kedelig regnskabs-administration - hvis SeaGate ellers kan leve op til hvad de har stillet i udsigt.

Men endnu en forandring. Jeg har besluttet at ændre opkrævnings-periode. Indtil dato har jeg sendt helårs-
opkrævning ud hver Maj og halvårs-opkrævning i December og Maj. Det gik fint, da vi havde få børn; men nu
er det blevet et problem. I December er jeg lige kommet hjem fra Nepal og har en masse andet at se til, og
sender så opkrævning ud lige før eller efter Jul, hvor alle I donorer også har en masse andet at se til.
Opkrævningen havner i bunken med julekort. I Maj er det forår og livet har så meget andet at byde på. Derfor
ændrer jeg fra næste opkrævning perioderne til:
Års-opkrævningen udsendes Februar og dækker støtteperioden fra 1. Maj til 30 April.
Halvårs-opkrævningerne  udsendes Februar og August og dækker støtteperioderne 1. Maj til 30. Oktober
- og 1. November til 30. April.

Derfor har jeg justeret denne opkrævning, så den reelt bliver til en 3/4-års-opkrævning, som dækker
støtteperioden 1. August 2006 til 30. April 2007, så vi fra næste opkrævning er inde i den nye periodisering.

Og så et lille hjertesuk. De fleste af jer tænker på det, og betaler straks efter modtagelse af denne
opkrævning; men der er nogen, der sylter indbetalingen, forlægger papirerne, glemmer alting, etc. Jeg ved
godt at jeg selv er uden om det. Jeg har selv sat det hele i gang. Men jeg arbejder stadig frivilligt og ulønnet,
og du kan ikke forestille dig, hvor meget det hjælper mig, at du betaler straks.

Du skal også lige have et par historier om vore børn. Lad mig starte med nogle af de dårlige, så vi ikke tror
at træerne vokser ind i himlen. Pem Dorje’s fattige mor blev gift med en forretningsmand, som var vant til
at kringle ting, så med falske kvitteringer og løgne fik vi overbevist hans donorer om at doble støtten op.
Heldigvis blev det opdaget, før vi fik sat noget i værk, og nu er Pem Dorje ikke med længere. Gid hans nye
far kan gøre det lige så godt som hans donorer.

Krishna Bashnet har jeg før skrevet om. Faderen drak den første støtte op, og vi stoppede støtten. Donoren
fandt et nyt barn; men han måtte flytte langt væk med sin familie. Så kom Krishna i pleje hos en god familie,



og donoren tog ham til sig igen. Men nu har faderen igen taget ham hjem - måske fordi han tror, at han kan
score støtten. Krishna er sådan en sød dreng; men vi kan ikke hjælpe længere, når faderen er en bøffel. Jeg
håber bare ikke at donoren har opgivet os nu.

Ngawang Tharwa begyndte at studere i Kathmandu, godt hjulpet af sine donorer. Efter et halvt år og uden
varsel, havde nogen investeret i en billet til Saudi Arabien, hvor han nu formodentlig arbejder som
tallerkenvasker, eller som tjener i en amerikansk militærlejr i Irak.

Lhakpa Diki glemte at fortælle at hun var dumpet og brugte et helt år til at gå to fag om. Samtidig fandt hun
arbejde som kassedame 10-12 timer daglig, så der var råd til både striber i håret, mobiltelefon og MP3-
afspiller. Hun græd salte tårer, da hun blev afvist.

Jeg skal da ellers love for, at der var mange, der straks fik travlt med at fortælle glemte ting, redegøre for
studieplaner og sende eksamensbeviser.

Og så var der pigen, som spurgte sin donor, hvilket studie hun skulle vælge. Han sagde: vælg med hjertet.
Det gjorde hun. Hun valgte det halvdyre tandtekniker-studie. Hun er nu 3/4 år inde i studieforløbet, er et par
måneder bagud med betalingerne. Donor har nu lovet i ½ år, at hendes støtte bliver betalt meget snart - næste
uge. Nu bliver hun nok nødt til at stoppe - med gæld.

Nu er der ikke meget plads til de gode historier; men ganske kort, så er Jangbu nu nået til 3. og sidste år i
tandlægestudiet og klarer sig fortsat rigtig godt og har været i praktik et sted med mange dårlige tænder.

Chhiring Nuru’s psykiske problemer er nu pist borte, fordi mor er ved at være ovre sin akutte skrumpelever-
krise, og efter et tilbagefald nu helt har droppet flasken. Han er nu en af de bedste i klassen.

Asmita er nummer 2 ud af 33 i klassen.
Og endnu bedre, den håbløse umælende Kasper Heuser-snothas fra Langtang har opnået 96% af det mulige

karakter-tal. Det svarer til knap et 13-tal i gennemsnit.
Og Nawak Singh Rai blev færdig med realskolen; men i stedet for at holde ferie er han taget til Chhimbu

Skole, for at se om han skal læse videre til lærer.
Deera Paneru er nu endelig begyndt at skrive til sin donor og er ikke til at stoppe igen, så nu flyver mailene

frem og tilbage - og så har hun fået lidt ekstra til et klaver.
Shanta har virkelig knoklet. Både læst, arbejdet og taget ekstra kurser, og været syg, fordi hun måtte spare

på maden og huslejen. Men nu har hun fået forhøjet støtten.
Og så har jeg slet ikke nævnt den politiske situation, som unægteligt har været oppe at koge. Nu er

situationen formodentlig nøjagtigt tilbage, hvor den var for 3 år siden, så historien nu enten kan gå om ad nye
baner eller gentage sig endnu en gang. Ingen af vore børn, venner, samarbejdapartnere eller nogen andre vi
kender, har lidt overlast.

Med venlig hilsen Kurt Lomborg!

www.nepalhelp.dk

Hvordan indbetaler man til Himalayan Scholarship Project
1) Bed din bank om at overføre til Sparbank Vest:  9260 - 502618
2) Gå ind i en af Sparbank Vests afdelinger og indbetal på 502618
3) Homebanking: fra din konto til konto 92600000502618
4) Homebanking: indbetalingsfunktionen +73< (tomt felt) +82456082
5) Send en check  til Kurt Lomborg, Kjeldbjergvej 34, 7800 Skive
6) Benyt vedlagte FI-kort, hvis du ikke har mulighed for ovenstående

Husk at få noteret dit navn på indbetalingen uanset hvilken
indbetalingsmetode du anvender


