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Nepal
Vi startede året med at holde informationsmøde om det at være volontør i Nepal. 5 unge
mennesker deltog i mødet, og det endte med, at Signe og Stine tog afsted i 2 måneder i marts og
april 2015. Deres ophold sluttede desværre med jordskælvet.
Der var et par døgn, hvor vi ikke vidste, hvad der var sket med Signe og Stine. Jeg fik kontakt med
Chettin i Dellhi, og hun var et værdifuldt led i kommunikationen med Jimmy Lama i Kathmandu.
Efter en uges tid stod Signe og Stine igen på dansk jord.
Signe og Stine stillede sig i spidsen for en indsamling til jordskælvsofrene og vi samlede 69000 kr.
ind. Mange i kredsen omkring Signe og Stine gav gavmilde bidrag til indsamlingen. Det samme
gjorde medlemmerne og andre, der interesserer sig for Nepal. MANGE TAK FOR STØTTE
Vi betaler lærerløn til Pemba Lama på Tartong Skole. Han får 15000 rp. (ca. 950 kr.) pr måned.
Pemba har udviklet sig meget og i samarbejde med Chang, som er ansat af Mondo Challenge, gør
han et rigtig godt stykke arbejde. Vi betaler 10000 rp. som støtte til Nakote Skole. Det er Jimmy
Lama, som er vores koordinator. Han er en meget flittig, engageret og pålidelig person, så vi har
fuld tillid til den måde, han forvalter vores faste tilskud såvel som nødhjælpen på. Vi betaler årligt
ca. 21000 kr i støtte til lærerlønninger. I øjeblikket er der 6600 kr. på kontoen, hvilket ikke dækker
mere end indbetalingen pr. 1. maj, så vi må gøre en indsats med at opfordre medlemmer, fonde
og andre til at betale til støtteordningen. Vi har søgt Kulturstyrelsen om penge. Vi håber på et
positivt resultat.
Simone er færdig med at rejse rundt i verden, og hun er klar til igen at gøre et stykke arbejde for
ITA. Hun vil koncentrere sig om arbejdet med at finde unge, der vil rejse til Nepal som volontører
og modernisere vores kommunikation på hjemmeside og Facebook.
Andre aktiviteter
Vi havde generalforsamling den 19/4 2015 og bestyrelsesmøde den 23/9 2015. Det er ikke mange
møder, men vi har stor kontakt pr mail og pr telefon.
Vi holdt Internationalt årsmøde i Polen. Det var en god tur, men ikke så veltilrettelagt, som den
plejer at være. Vi havde fået 14000 kr. til støtte til afvikling af årsmødet fra Hermod Lannungs
fond. Vi brugte pengene til at støtte Marinas deltagelse som foreningens præsident og Elena fra
Yakutsk som tak for et godt arrangement i 2014. Det resterende beløb blev brugt på fællesudgifter
(middage, togbilletter, guide, diplomer etc.).
I øjeblikket forberedes årsmøde i Bulgarien med Petya som tovholder. Petya har tidligere
arrangeret et meget vellykket årsmøde. Det var meningen, at Fatma og Ainur skulle arrangere et
årsmøde i Tyrkiet, men af sikkerhedsmæssige årsager og pga spændinger mellem Rusland og

Tyrkiet, valgte vi at flytte årsmødet il Bulgarien. Ester og Lisbeth er ansvarlige for tilrettelæggelse
af årsmødet.
ITA-Post
Netversionen af bladet, som udkom i foråret kunne i princippet læses af alle, og den var meget
billig at udgive, men jeg må erkende, at et netmagasins gennemslagskraft er ikke stor. Vi er derfor
gået tilbage til papirversionen, som udkommer 2 gange om året. Det næste blad udkommer efter
påske.
Vi har søgt om støtte fra Kulturstyrelsen til at udgive bladet, og håber på positivt svar.
Mange tak til medlemmerne for opbakning
Mange tak til bestyrelsen for godt samarbejde
En særlig tak til Svend Jørgen, som har varetaget kassererposten i mange år, og tak til Lissie, som
var villig til at påtage sig hvervet.
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