Informacja prasowa

Razem budujemy nadzieję w Nepalu
Kataklizm, który w ubiegłym roku dotknął niewielki Nepal spowodował znaczne zniszczenia –
pochłonął blisko 10 000 istnień ludzkich, a wiele setek tysięcy ludzi straciło swoje domy, dorobek i
nadzieję. Zniszczenia dotknęły nie tylko stolicę kraju Katmandu, ale także mniejsze miejscowości oraz
wsie. Tam często pomoc dociera bardzo późno, lub nie dociera w ogóle. Dlatego fundacja „Mała
Polska w Nepalu” właśnie na wsiach wokół stolicy koncentruje swoje działania. Między innymi w
malowniczej wsi Dumre założyciele fundacji – Sujan Pandey i Magdalena Pietruszka-Pandey pomagają
mieszkańcom zbudować nowe życie.
Na przełomie kwietnia i maja 2015 r. Nepal został
dotknięty serią trzęsień ziemi. Niespełna miesiąc
później powstała fundacja „Mała Polska w Nepalu”,
której nadrzędnym celem jest niesienie pomocy
ofiarom kataklizmu. Pierwsze kroki organizacja
skierowała do wsi Dumre oddalonej o ok. 29 km od
Katmandu, która w wyniku katastrofy została
unicestwiona. Blisko 100 osób z Dumre zostało bez
dachu nad głową, a źródła wody, z których przed
trzęsieniem

ziemi

korzystali

mieszkańcy,

nie

nadawały się do użytku. Dlatego fundacja „Mała Polska w Nepalu” rozpoczęła właśnie od przywrócenia wody
pitnej w wiosce. W maju osoby zaangażowane w projekt, mieszkańcy wsi i nepalscy robotnicy zakończyli
odbudowę szkoły, ale w trakcie realizacji jest jeszcze budowa Domu Polskiego, w
którym docelowo mają pracować lekarze i wolontariusze. Na odbudowę czekają
także domy mieszkalne. Stan nielicznych budynków w Dumre, które jeszcze stoją,
nie pozwala niestety na ich remont, zatem prace prowadzone są „od zera”. Okolica
jest przepiękna, ale górskie uksztaltowanie otaczającego terenu nie ułatwia
zadania. Szczególnie trudno dotrzeć do wioski, co wpływa także na ograniczoną
dostępność do najpotrzebniejszych rzeczy.

Informacja prasowa
Poza odbudową wioski „Mała Polska w Nepalu” systematycznie pomaga finansując edukację dzieci oraz
leczenie chorych. W Nepalu zapotrzebowanie za wsparcie jest ogromne, praktycznie w każdej dziedzinie
życia. Jak piszą założyciele fundacji „Nepalczycy to wspaniali ludzie, pogodni, przyjaźni, pogodzeni z losem.
Są bohaterami dnia codziennego, bo nawet bez trzęsienia ziemi muszą zmagać się z trudami życia. Ale nigdy
się nie poddają, zawsze w uśmiechem idą do przodu. Pomóżmy mieszkańcom Nepalu żyć spokojnie bez lęku
o swoją przyszłość, zdrowie, byt czy los dzieci. Podzielmy się
tym, co mamy – bo mamy znacznie więcej niż oni. Dajmy
Nepalczykom nasze serca i długofalowe wsparcie. Bo tego
bardzo potrzebują, choć wcale o to nie proszą.” Obecnie
fundacja szuka pomocy przy odbudowie kolejnej szkoły we wsi
Bhadrutar. W prowizorycznym baraku z blachy falistej uczy się w
tej chwili 60 uczniów. Stara szkoła całkowicie się zawaliła w
czasie trzęsienia ziemi, potrzebne jest zatem wsparcie dla
nepalskich dzieci z tej okolicy.
Na apele odpowiedziało wiele osób prywatnych, osoby znane np. Martyna Wojciechowska oraz wiele firm,
urzędów i instytucji, a także przedstawicieli świata mediów czy biznesu. W działania Fundacji „Mała Polska w
Nepalu” zaangażował się także lider w branży chemii budowlanej - Selena FM S.A.
„Byłem niezwykle poruszony, gdy członkowie zespołu Selena FM S.A. poprosili mnie o spotkanie w sprawie fundacji
„Mała Polska w Nepalu”. Pokazali mi ogrom ludzkiego nieszczęścia, na które nie mogliśmy pozostać obojętni.
Zdecydowaliśmy się pomóc, by odbudować nadzieję Nepalczyków, by pomóc im odzyskać choć namiastkę normalnego
życia” – powiedział Krzysztof Domarecki, przewodniczący Rady Nadzorczej FM SA.
Fundacja „Mała Polska w Nepalu” umożliwiła wsparcie dla Nepalczyków na wiele sposobów. Przekazywanie

środków finansowych odbywa się na udostępnione w tym celu konto. Każda kwota, nawet najmniejsza, jest
bardzo potrzebna. Pomóc można także własnoręcznie. Osoby posiadające doświadczenie w budowlance,
architekturze, medycynie czy edukacji są szczególnie mile widziane, niemniej jednak każda osoba, która
zdecyduje się na lot do Nepalu i pracę w Dumre, zostanie przyjęta z otwartymi ramionami. Fundacja chętnie
nawiązuje współpracę z biznesem, samorządami, instytucjami, także w formie sponsoringu czy mecenatu.
Razem możemy zbudować nadzieję dla mieszkańców Nepalu. Dla wielu z nich to jedyne co teraz mają.
Więcej szczegółów o fundacji na stronie www.malapolskawnepalu.org

