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I Nepal bor mange 
bønder høyt i fjellene, 
og er svært sårbare for 
endrende værforhold.

Investeringer i 
enkle tiltak som 
yrkesopplæring og enkel 
jordbruksteknologi 
kan løse mange 
problemer i møte med 
klimaendringene.
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Administrasjon
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Slik forvaltes 
investeringene 
dine 

Om fondet
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Kjære 
utviklingsinvestor

I første kvartal har vi jobbet med 

grunnarbeidet for alt som skal gjøres i 

felt de kommende årene. Vi har intervjuet 

familier, kvinner, bønder, unge og gamle for 

å finne ut hvordan det går etter et år med 

korona og hva de mener nå trengs for å 

skape positive endringer i sine lokalsamfunn. 

Dette arbeidet er avgjørende for å finne 

ut hvordan vi aller best kan bruke din 

investering til å bekjempe sult og fattigdom. 

I denne kvartalsrapporten introduserer 

vi deg for et nytt prosjekt i Nepal; 

Rentbrennende ovner. Tradisjonelle 

vedovner er en viktig grunn til lokal avskoging 

og skaper også store helseutfordringer for 

kvinner og barn, som er mye på kjøkkenet. 

Ved å investere i rentbrennende ovner bidrar 

du både til skogbevaring og bedre helse. 

I tillegg bidrar du til arbeidsmuligheter for 

ungdommene som lærer å lage disse ovnene 

og kan selge de videre til folk i landsbyen sin.

Tusen takk for at du investerer i konkrete 

løsninger på sult og fattigdom! I den 

pressede situasjonen verden nå står i, trengs 

det mer enn noensinne. 

Mvh  

Jan Thomas Odegard 

Leder i Utviklingsfondet
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Siste nytt fra felt
I andre kvartal vil vi gi åtte ungdommer 

opplæring i å lage rentbrennende ovner.  

90 familier vil etterhvert få muligheten til å 

kjøpe ovner av disse ungdommene. 

- Vi bruker minst 2 timer hver eneste 

dag i skogen for å samle ved som er 

nødvendig for den daglige matlagingen. 

Skogen forsvinner nesten av den 

omfattende bruken av ved. Hvis vi hadde 

hatt effektive ovner hjemme ville ikke 

skogen vår blitt ødelagt, og vi kunne 

utnytte tiden vi bruker på å samle ved til å 

jobbe, sier 25 år gamle Najiran Khatun fra 

landsbyen Muslimtole. 

Budsjett 
Status: Starter implementering Q1 2021

Om prosjektet
Arbeidsledigheten blant unge på 

landsbygda er høy, og pandemien har gjort 

situasjonen vanskeligere for dem. I dette 

prosjektet får ungdommer opplæring i å 

lage rentbrennende ovner som de kan selge 

familier i landsbyen sin. 

De tradisjonelle ovnene forårsaker 

luftveisinfeksjoner med sin skadelige 

røyk og brenner så mye ved at den lokale 

skogen står i fare for å bli hugget helt ned. 

Rentbrennende ovner har derfor positive 

effekter på både inntekten til ungdommene 

og lungene til både landsbyen og jorda vår! 

Prosjekt: Rent-
brennende ovn

Kostnadsposter Kommentar Total

Kartlegging av 

behov

347 kr

8 dagers kurs i 

ovnproduksjon

8 unge 

arbeidsledige 

ungdommer

11660kr

Installasjon av 

ovnene

Teknisk 

assistanse til 90 

installasjoner

12493 kr

Rapportering og 

oppfølging

1041 kr

SUM 25 541 kr

Slik ser de rentbrennende ovnene ut
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Siste nytt fra felt
Mr. Chet Nath Uchahi Magar er leder for 

komiteen som sto for planleggingen av 

vannrøret. Han tar oss til vanningskanalens 

kilde og forteller:

- I år vokser kornet mye bedre enn 

tidligere år, når vi har vært avhengige 

av regnvann. Vi kan se på kornet at 

innhøstingen kommer til å bli veldig bra 

i år fordi vi har klart å vanne hveten i 

tide. Ved å støtte vanningsanlegg har du 

støttet hele landsbyen. Tusen takk!, sier 

Magar.

Om prosjektet
I landsbyen Bhulke i Nepal lever de fleste 

av det de selv dyrker. De er helt avhengige 

av regnet for at kornet og grønnsakene skal 

vokse. 

Ved hjelp av dine investeringer fikk 

landsbyen i fjor bygget et vannrør fra en 

vannkilde, ca. 1 km fra landsbyen. Det sikrer 

at de har nok vann til maten de produserer. 

I forrige kvartal besøkte vi Bhulke for å følge 

opp investeringen. Familiene i landsbyen 

forteller at de for første gang kan produsere 

mat hele året og at kornet nå vokser som 

aldri før.

Resulater: 
Vannrør

Mr. Mangar viser fram kornet som vokser i åkeren
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Gaumati Biswokarma (35) 
er en av mange som har 
måttet forlate familien og 
legge ut på reise til andre 
land for å forsørge de 
hjemme. Det burde aldri 
være eneste mulighet.

Ingen skal tvinges 
til å forlate sitt hjem

Gaumati er fra Dangisharan I Nepal. Her 

bor hun sammen med mannen sin og deres 

tre barn. Mannen til Gaumati er smed, men 

på grunn av mangel på arbeid, har de blitt 

tvunget til å forlate hjemmet sitt. Først måtte 

hun i 2018 reise til Kuwait for å skaffe seg 

arbeid.  

- Min mann kunne ikke tjene nok penger 

til mat for familien. Så vi bestemte oss for 

at jeg skulle reise utenlands for å tjene 

penger. 

Foto: Hira Shrestha
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Etter å ha jobbet to år som hushjelp i 

Kuwait, kom Biswokarma omsider tilbake 

til landsbyen. Det første året gikk alle 

sparepengene til å betale ned gjeld til byrået 

som formidlet arbeidet hennes i Kuwait. Året 

etter måtte lønningene brukes på gebyret til 

samme selskapet.  

- Siden jeg ikke hadde mer penger da jeg 

kom hjem igjen, levde vi fra hånd til munn 

hver dag. Til slutt måtte mannen min dra til 

India for å skaffe arbeid.   

Dette kunne vært unngått dersom det var 

arbeid i landsbyen

En av sønnene til Biswokarma har en 

funksjonsnedsettelse. Hun forteller at det 

er veldig krevende å ha en 12- åring som 

hun må passe på døgnet rundt. Sønnen er 

pleietrengende, så Biswokarma må gjøre 

alt for han - gi han mat og stelle han. Når 

hun ikke er i nærheten, ødelegger han ting 

hjemme, og hun forteller at det er utfordrende 

at mannen ikke kan være til stede.  

Biswokarmas er en av mange som har fått 

familielivet revet fra hverandre, fordi det ikke 

finnes nok jobber på landsbygda i Nepal. 

I tillegg til å måtte forlate alt de kjenner, 

møter fremmedarbeiderne grusomme 

arbeidsforhold. De skader seg for livet 

mens de bærer stein i India eller bygger 

fotballstadioner til VM i Qatar. Tusenvis har 

mistet livet.

- Dersom det fantes arbeid med anstendig 

lønn, hadde ikke mannen min trengt å reise 

til India for å skaffe arbeid. Det er mangelen 

på arbeid i landsbyen som har tvunget han 

til å forlate hjemmet sitt.  

Du bidrar til at mennesker trenger å forlate 

hjemmet sitt

For at mennesker ikke skal tvinges til å 

forlate hjemmene sine må det finnes jobb til 

dem der de bor. Små investeringer i lokalt 

landbruk kan skape mange muligheter for 

arbeid. Nepal importerer halvparten av all 

mat fra India, så her er det mye uutnyttet 

potensiale. Vi ønsker å legge til rette for 

at flere skal kunne ta disse mulighetene, 

heller enn å måtte legge i vei på den farlige 

flukten til Qatar, Kuwait eller India. 

Med investeringer i yrkesopplæring, 

enkel landbruksteknologi og opplæring i 

klimatilpasset jordbruk, har Biswokarmas 

familie et alternativ. De må ikke lenger 

forlate sitt hjem. De kan leve sammen som 

en familie igjen.  

Vil høre mer om arbeidet vårt?  Meld deg på vårt nyhetsbrev. 
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https://utviklingsfondet.no/om-oss/nyhetsbrev/

