
6g
5henpcn

IIBIT AIO

Arsmelding 2017

Prosjekter og aktiviteter

l. Sonada, West Bengal, India

Fadderprogrammet: I fadderordningen er det na 64 bam som bor pa intematet i Tashiling

Tibetan settlement. En 105 dager lang generalstreik sommeren og hosten i hele distriktet forte

til at skoler og virksomheter var stengt. Som en folge av streiken kom 16 bam ikke tilbake da

skolen 6pnet iglen, fordi foreldrene hadde valgt fl sende dem til andre skoler. Det har hele

ti-den velt et tett samarbeid mellom styret og fadderkoordinator Urgyen Tsering i Sonada om

situasjonen, og han fikk raskt en oversikt over hvilke bam som ikke kom tilbake og nye bam

som skulle inn i programmet. De fleste faddeme ville fortsette med 6 ststte et bam, og det ble

sendt ut fortlopende informasjon til faddeme.

Tashiling helseklinikk Klinikken fikk ny stab i 2017. Sykepleier og helsearbeider funzin

Dodee som bor i bosettingen, og er derfor tilgiengelig for bama24-7.Doktor Wangdi Sherpa

som er en popular lege fi'a Sonada som kommer ukentlig til klinikken.

Andre hjelpetiltak for barna: De fattigste av de 150 bama som bor pd intematet har f6tt

varme vinterklrr. De som trengte det har fitt tannborster og hindklar. Alle bama har fitt
masse frukt og festmaltider i forbindelse med hoytider og spesielle anledninger. Shenpen

giennomforte to store ekskursjoner i naturen til stor glede for bama. Pi virparten lagde bama
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Under"risning i tibetansk: Et nytt tiltak ble etablert i oktober ved 6 ansette en lrrer i

tibetansk, Jampa Wangdu, for i undervise bama som er svake i tibetansk. Han underviser de

yngste bama som bor pi internatet etter lunsj 5 dager i uka i Shenpen sitt studie- og lekerom. I

helgene fir andre tibetanske bam som bor i omridet undervisning. Det er kjopt inn boker og

materiell for 2 Ar.



startnumrene til 3toppslopet pi Jeloya ijuni, et av de viktigste fundraising anangementene for

Shenpen. Husmor pi internatet, Smita Singh, fikk hjelp med gulv og tepper i det sveil kalde

husel sitt. Flere av de ansatte har fAtt behandling med akupunktur av Heidi Trondsen.

Kalu Rinpoche's Monastery, Sonada: Om lag 40 unge munker fikk varme stillongser og

sokker. De fEr ogsi tilgang pA legen pA Tashiling klinikken nir de trenger det.

Dechen Choling nunnery, Sonada: 6 nonner fikk lommepenger til personlig artikler og litt

hjelp til mat og alterommet. En eldre norme i bosettingen fikk varme kler og utstyr.

2. Salugara, West Bengal, India

Fadderprogrammet: Det er ni 2l unge munker i alderen 5-18 Ar ved Sed Guyed Institute for

Buddhist Studies som er med i fadderprogrammet. I lopet av skoleiret har Lama Changchub,

Heidi Trondsen og Urgyen Tsering besokt munkene, og de har ogs6 hatt et besok av Shenpens

helsearbeider fra Tashiling klinikken.

Gulvprosjekt: Det ble utfsrt et stsre arbeid med d fliselegge et stort fellesrom og tilstotende

soverom til munkene. Flisene bidrar til bedre hygiene, og mindre sykdom. Gulvet har ogsi

giort det mulig i ha flere aktiviteter der, og rommet er i bruk seint og tidlig.

3. Durlung, Parbat distriet, Nepal

Fadderprogrammet: I fadderprogrammet for fattige jenter i Durlung er det 50 jenter fra 1- l0

klasse. Det har vert mindre fiafall ogjentene forblir i skolen. De har fAu ekstra undervisning i

forbindelse med eksamen. Det er kun mulig 6 fullfsre 10 trinn i Durlung, slik at de siste to

Arene mi tas utenfor landsbyen, noe som medforer at de mi borte hjemmefra.

Utvidet fadderprogram: I 2017 var det tojenter som hmjobbet hardt med skolen og besto

avsluttende eksamen, som ba Shenpen om stotte videre. De er de forste Dalit-jentene pi
skolen som har kommet sl langt. Veien var kort for Shenpen til e mote jentene og etablere en

ordning for disse to jentene, og andre jenter i framtiden. De f6r stotte til kost og losji, samt til

skoleavgift og skoleutstyr.

Helsefremmende arbeid: Sykepleier Rita Poudel har regelmessig helse- og

hygieneundervisning til teniringsjentene i programmet og de andre elevene i Durlung. Heidi
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Trondsen og Urgyen Tsering har vert pi flere feltbessk sammen med den lokale

koordinatoren Prem Bishowokarma. De har hatt moter med jentene, foreldrene, hjelpelarer

Dharmadattu og andre ansatte ved skolen.

Det er nfl vann pi toalettene igien, og jentene har fitt ny tilforsel av sanitetsbind.

Toalettforholdene gjorde at jentene ofte uteble fra skolen, mens de ni kommer regelmessig og

starre oppmote pf, skolen..

4. Yrkesopplering

12017 har Shenpen gitt stotte til yrkesopplering for 5 studenter.

l. Sykepleier 61 3, Kunga Chonzin, St. Marthas School ofNursing, Bangalore

2. Sykepleier &r I, Tenzin Choden, St. Marthas School ofNursing, Bangalore

3. Elektriker er 2, Sonam Dhondup (ni i praksis), Vocational Training Centre, Dehradun

4. Kokk flr 2, Tenzin Kunzing (ni i praksis), Vocational Training Centre, Dehradun

5. Motormekaniker ir 2, Pemba Bhutia, Indian Technical Institute, Tung

5. Traumebehandling

Heidi Trondsen har i 2017 planlagt en 3 dagers opplzering i traumebehandling i samarbeid

med organisasjonen Kopila Nepal i Pokhara som skulle holdes i desember.

Oppleeringsmanualene som er finansiert av Det norske utenriksdepartementet, ble sendt med

post fra Norge i september, men kom ikke fram i tide, slik at opplaringen mAtte utsettes til

2018.

6. Skoleutstyr til barn i fattige familier

Dette prosjektet ble etablert i 2017 p6 bakgnrnn av et stort behov hos fattige familier for stotte

til 6 sende barna pA skolen. Bama kan ikke begyrure pi skolen uten skoleuniform, sko,

skolesekk, boker og skrivesaker. Dette er for de fattige en sA stor skonomisk byrde at de ofte

kommer til kort, og bama fEr derfor ikke skolegang. I2017 frl<k 47 bam i India og Nepal

denne stotten. Litt over halvparten var barn fra fattige familier i Sonada som Shenpens lokale

koordinator valgte ut. Den andre halvparten var bam i Pokhara som ble valgt ut i samarbeid
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med en lokal msdregruppe. Mange var barn av enslige msdre, og 8 av dem var barn av

kvinner som hadde avsluttet traumebehandling i Kopila Nepal's Safe Home i Pokhara.

Shenpen Tibet Aid har hatt god okonomi i 2017. Innteklene kommer i stor $ad fra faddere og

andre faste givere. I tillegg har fundraisinggruppa samlet inn cirka 210 000 kroner. En viktig

oppgave for fundraisinggruppa har vert a ta best mulig vare pfr giveme og

samarbeidspartnere, ved A folge opp med takkebrev, oppdateringer, fysiske besok, med tanke

pA 6 skape langsiktige relasjoner. Shenpen fikk betalingslosningen Vipps i 2017, og har gjort

et forarbeid med tanke pi 6 kunne tilby avtalegiro. Pi tampen av iret ble ogsi Shenpen

godkjent av lotteritilsynet.

Styrearbeid

I 2017 har styret hatt hovedfokus pi A glore atbeidet i organisasjonen mer strukturert og

synlig. Styret har hatt minedlige moter, og det har vert flere pigiende arbeidsgrupper som

har m6ttes. Dette har vert fundraisinggruppa, informasjon- og kommunikasjonsgruppa,

fadderkoordinatorene, okonomi og regnskap, samt et storre utviklingsarbeid med i lage en

treArsplan og budsjett for Shenpen Tibet Aid. Feltkoordinator Heidi Trondsen har vert til

stede i programmene og prosjektene i India og Nepal 9 av 6rets mineder.

Styrets sammensetning og oppgaver

Styret har i 2017 bestett av:

Styreleder:

Nestleder:

Kommunikasjon:

Okonomi:

KTL- representant:

Feltkoordinator:

Yvonne Larsen

Lama Changchub

Ragnhild Sved

Morten Moller Eriksen

Anne-Marie Schumann

Heidi Trondsen
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Vara:

Vara:

Valgkomiteen:

Arbeidsgrupper:

Fadderprogmmmene:

Fundraisinggruppa:

Kommunikasjon:

Utviklingsarbeid:

Oslo 18. mars 2018

YTIWC
vonne Larsen

Styreleder

Christine Lund

Elin Tangen

Svein Dyrkom og Jari Lucenius

Christine Lund, Elisabeth Hossmann, Urgyen Tsering og
Yvonne Larsen

Lars Walvig (leder), Katarina Johansen, Yvonne Larsen og
Svein Dyrkom

Ragnhild Sved (leder), Elin Tangen, Christine Lund og Heidi
Trondsen

Comelis Van Den Bosch (leder), Heidi trondsen, Morten Moller
Eriksen og Yvonne Larsen

Elin Mack

Morten Msller Eriksen

Styremedlem
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