Sara ja Prakash Dhakal
1/ 2016

7.3.2016

Kevätterveiset Kathmandusta!
Todella kylmä ja vaikea talvi on mennyt ja sää täällä on mukava. Sää lämpenee
päivä päivältä. Protestit Etelä-Nepalissa ja Intian rajasaarto tekivät tästä talvesta
vaikean. Onneksi rajasaarto on ohi ja eteläiseen Nepaliinkin on palannut rauha.
Siitä huolimatta siellä on paljon asioita selviämättä. Toivotaan ja rukoillaan että
poliittiset puolueet voivat istua yhdessä kestävien ratkaisujen löytymiseksi
etelästä tuleville vaatimuksille.
Sara on vielä äitiyslomalla, mutta valmistautuu palaamaan tihin toukokuussa.
Nea on kasvanut ja kehittynyt paljon ja on terve ja onnellinen. Niko nauttii
koulustaan. Hän on oppinut paljon englantia ja tunnemme olomme siunatuiksi,
kun saamme seurata lasten kasvua ja oppimista.Prakash on ollut kiireinen
töissä, kuten tavallisesti.
DEP (Disable Empowerment) –projekti jatkuu hyvin. Olemme nyt työstäneet
vuodelle suunniteltujen aktiviteettien toimeenpanoa.
Sokeiden musiikin koulutusohjelman
ryhmän jäseniä. Suurin osa jäsenistä
elättää itsensä musiikilla.

Prakash on ollut kiireinen Nenäpäiväryhmän kanssa yhdessä kollegansa kanssa .
YLEn marraskuussa esitettävässä Nenäpäiväshowssa näkyy videoita työstämme.
Prakash ja Anni Takko
Nenäpäiväryhmän kanssa
Dhadingissa.

Ramesh BK tuoreen morsiamensa
kanssa. DEP-ohjelmassa kirjanpitoa
opiskeleva Ramesh on myös
kummioppilas. Pari odottaa lasta,
laskettu aika on syksyllä.

Teressa Juhaninmäki.
kehitysyhteistyökoordinaattorimme,
oppii viittomakielistä
nimeään kun hän
tutustui FL:n työhön
Kathmandussa. CHDW
(Creative Hands of Deaf
Women) on FL:n
vammaistyön
kumppanijärjestö, jossa
kuurot nuoret naiset
saavat räätälikoulutuksen.
FL-tiimi esitteli työtään ja
toivotti kauan odotetun Tasausryhmän tervetulleeksi. Ryhmä
koostui seurakuntien
työntekijöisä eripuolilta Suomea
ja ryhmäläiset Tasauskampanjan keräyskohteisiin.
Kampanjan teemana nyt on
dalitien ja maattomien oikeudet.
Kuvan otti Laxmi Shrestha.

Tiimimme työntekijäpäivillä helmikuun alussa. Kuvan otti Minttu Takko.
Opiskelijasta kollegaksi: Sarita Nepali, 23, on
ollut tukemamme opiskelija ja on nyt töissä
Forward Lookingissa. Forward Looking edistää
vammaisten henkilöiden työllistymistä myös
palkkaamalla heitä itse.

Olemme todella onnellisia saadessamme kertoa
teille että tuellamme on merkittäviä vaikutuksia
satojen nepalilaisten vammaisten ihmisten elämään.
Ja vielä tärkeämpää, olemme myös onnistuneet
edistämään oikeusperustaisuutta Nepalin
vammaistyössä.
Vielä kerran, haluamme toivottaa teille kaikille
oikein siunattua kevättä!

Kuva Prakashin kenttämatkalta Dhadingista. Kyliin
tehtävillä kenttämatkoilla perille mennään usein
kävellen, koska se on ainut tapa päästä kohteeseen.

Rukousaiheita:
- Prakashin työ
-Saran valmius palata töihin
- Johdatus oikeisiin päätöksiin
- perheen terveys
- DEP-projekti
-Lähetysseuran työ Nepalissa
-Nepalin poliittinen tilanne
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