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Nuläget i Balchur
Out of Ashes har besökt byn Balchur vid några tillfällen. Därifrån kommer 
flera av barnen vi stödjer. Det bor ca 1 500 människor i 150 hus som är 
byggda med pinnar, lera och grästak. Mer än 50% av männen är arbet-
slösa. De andra har tillfällig arbeten i Indien. Bland kvinnorna är arbet-
slösheten nära 100%. Enda inkomstkällan för kvinnorna är prostitution.  
I september 2018 besökte vi dem för att ta reda på hur vi skulle kunna 
hjälpa dem. Deras högsta önskan var att få hjälp med att bygga hus. Då 
föddes det här projektet som vill mycket mer än att bara bygga hus.

Projektet - Hur kan du hjälpa?
Vårt mål är att ge förutsättningar för en hållbar framtid  
där utsatthet och utanförskap bryts.

Genom vårt projekt finns goda förutsättningar för att detta ska 
kunna ske i byn. Alla bybor som kan, förväntas delta i husbygget. 
Ingen får sitt hus utan egen insats. Genom detta får många gedigen 
yrkesträning som skapar goda förutsättningar till en framtida an-
ställning. All utrustning som används inom projektet tillfaller byn när 
det är klart. Det ger goda förutsättningar för att kunna starta upp ett 

byggföretag. Build up Nepals tidigare erfarenhet är att 
inte minst kvinnorna gynnas med deras metod. 

Värst är det för de fattigaste. Dit hör 
Badifolket som ibland kallats för de 

kastlösas kastlösa. De bor i egna byar 
utstötta från samhället. Väldigt få av dem 

har någon utbildning eller någon fast 
inkomst. Den primära inkomstkällan har 

blivit prostitution dels i byarna men också 
som offer för trafficking där barn säljs till 

Indiens bordellområden.



Ansvariga  
för  projektet

Light’s House Foundation Nepal startades 2009 då 
34 flickor från Badifolket kom till Kathmandu för att 
få en trygg uppväxt och möjlighet till utbildning. Idag 
finns 450 barn och ungdomar från de mest utsatta 
folkgrupperna i sin verksamhet. 

Build up Nepal startades av svensken Björn Söder-
berg efter den stora jordbävningen i Nepal 2015. De 
har sedan dess byggt över 3 000 jordbävningssäkra 
hus runt om i Nepal tillsammans med lokalbefolknin-
gen. Deras mål är att bekämpa fattigdom och orät-
tvisa på landsbygden. Genom projekten har många 
fått en yrkesutbildning. Ett antal av de som deltagit 
har kunna starta eget byggföretag eller fått en bra 
anställning. Build up Nepal fakturerar löpande Out of 
Ashes för utfört arbetet enligt varje planerad etapp. 

buildupnepal.com

Out of Ashes grundare Håkan Gabrielsson fanns 
med när Light’s House arbete började.  Vi har sedan 
dess understött deras arbetet och hjälpt flera andra 
internationella organisationer att bli involverade. 
Out of Ashes är sedan 2017 en ideell förening med 
90-konto. Out of Ashes ansvarar för insamling av 
medel för projektet.

outofashes.org

Följ med och se Den första etappen av projektet är i full gång. Det beräknas vara klart i mars 2020. 
Då står det första huset på plats och vi har fått en tydlig bild av hur vi bäst genomför resten. Då planerar vi 
att resa dit. Du är välkommen att följa med. Om du väljer att investera in projektet kommer du att kunna följa 
utvecklingen på nära håll tills vi är klara. Du kommer också att få ett intyg för din insats.



Där utsatthet och utanförskap bryts och 
 trafficking och sexhandel upphör.

Kontakt: Stig-Åke Lindgren / 070-541 42 43 / stigake@live.se


