
Full pakke for kr. 18.000,-
Reisen koster kr. 18.000 som dekker 
flyreise tur/retur Gardermoen, hotell 
på dobbeltrom, minimum to måltider 
pr. dag, sightseeing, transport i Nepal, 
andre progamkostnader og reiseledelse. 
Enkeltromstillegg kr. 3.500.

Påmelding
Ved påmelding gjelder prinsippet om 
«første mann til mølla». Det er  i utgangs-
punktet 25 plasser på denne reisen. 

Kontaktperson/påmelding: 
terje.heggernes@forut.no, 
mob. 900 36 987

FORUT tilbyr årlig reiser med mål og 

mening for FORUT-faddere, deltakere 

i FORUTs kampanjer samt personer i 

FORUTs indre nettverk.

På FORUTs reiser får deltakerne:

1. Se nærmere på FORUTs utviklingsprosjekter. 
 Hvor går bistandsmidlene?
2. Møte FORUTs prosjektpartnere for å få 
 nærmere innsikt i lokale forhold, utfordringer, 
 gjeldende policy og utviklingsstrategier.
3. Møter med norske ambassader (der de finnes)
 for å få innsikt i Norges bilaterale utviklings-
 samarbeid. 
4. Lære om landet man besøker og få innsikt
 i politikk og relevante samfunnsforhold.
5. Kultur- og turistopplevelser.

Ny trekking-tur til Nepal

1.-14. mars 2019

FORUT gjentar suksessen fra høsten 
2017 med en ny 6-7 dagers trekkingtur 
i Dolakha-regionen som grenser mot 
Tibet/Kina. I tillegg til trekkingen blir det 
tid til en mini-utgave av den ordinære 
Nepal-turen som her er omtalt. 

Interesserte bes om å kontakte 

FORUT for nærmere informasjon!

• • • • •

FORUT i Nepal
FORUT samarbeider med barnerettighetsorganisasjonen CWIN (Child Workers 
in Nepal). Målet for CWIN er å være barns talerør overfor blant annet politikere, 
å gi barn og unge beskyttelse og å sette dem i stand til å ta vare på seg selv.

FORUT støtter særskilt et transitthjem for jenter med beskyttelsesbehov (Balika 
Peace Home), drift av en landsdekkende krisetelefon for barn (Child Help Line) 
og en yrkesskole og arbeidstreningsenter (Self-reliance Centre) for ungdom.

FORUT er også sterkt involvert i bygging av nye jordskjelvsikre skoler i Dolakha-
distriktet som ble hardt rammet av jordskjelvet i 2015. I Katmandu er arbeidet i 
gang med å bygge Nepals første barnepsykiatriske klinikk, der FORUT er  
hovedbidragsyter til finansiering.

FORUT samarbeider også med bondeorganisasjonen Tuki (Rural Development 
Tuki Association) som arbeider for utvikling av jordbruket, og som også har en 
sterk kvinneprofil med vekt på opplæring.

Reis med FORUT til Nepal

Mandag 22. oktober til 

torsdag 1. november 2018



Program  
dag for dag
Nepal-reise 22. oktober -  

1. november 2018

Dag 1
Avreise fra Gardermoen 17.45 
(Oppmøte 16.00).

Dag 2 
Ankomst Katmandu (10.10)
Etter noen timers hvile på hotellet blir det 
lunsj på Garden of Dreams, etterfulgt av et 
besøk i Thamel som er en eksotisk og  
nepalsk turistmagnet med gateselgere, 
salgsboder, butikker, kafeer mm. 

Dag 3 
Første møte med CWIN • Child Help Line 
• Politisk oppdatering
Vi møter Sumnima Thuladar, leder for vår 
viktigste prosjektpartner; CWIN, for å bli 
nærmere kjent med denne unike barne-
rettighetsorganisasjonen som FORUT har 
samarbeidet med i 25 år. Vi samles i CWINs 
lokaler som ligger i tilknytning til Child Help 
Line som er en landsdekkende krisetelefon 
for barn hvor CWIN er svært sentral i driften. 

Seinere på dagen møter vi FORUT-venn 
og tidligere leder av CWIN, Gauri Pradhan. 
Gauri vil hjelpe oss med å forstå den  
politiske situasjonen i Nepal på bakgrunn  
av historiske og nåtidens hendelser og  
rystelser. 

Vi samles om kvelden til felles middag og 
Nepalsk kultur sammen med noen av våre 
venner i CWIN.

Dag 4 
Bhaktapur – den tredje oldtidsbyen i 
Katmandu-dalen.
Vi besøker Bhaktapur som ligger i  
Katmandudalen og som ble sterkt  
rammet av jordskjelvet i 2015. Bygningene i 

Bhaktapur er sentrale i verdenshistorien og 
flere står oppført på FNs verdensarvliste. 
For Nepals innbyggere er Bhaktapur en  
levende kulturarv som er i daglig bruk. 

Dag 5 
Namo Buddha • landsbytrekking 
• Balika Peace Home
Det kjente budhistiske klosteret/tempelet 
Namo Buddha ligger i Dhulikhel ca. 30 km 
øst for Katmandu. 

Fra Namo Buddha har vi den første  
“trekking-turen” på 2-3 timer, der vi vandrer 
gjennom unikt landskap og flere mindre 
landsbyer på veien til Balika Peace Home.

Et høydepunkt denne dagen blir å komme til  
Balika Peace Home, et transitthjem for  
vanskeligstilte jenter. Balika støttes av 
FORUT og er et av CWINs fantastiske  
prosjekter for jenter som har vært utsatt for 
grov omsorgssvikt og i mange tilfeller ulike 
former for overgrep. Vi tilbringer ettermid-
dagen og kvelden på Balika der målet er 
å få innblikk i det nye livet til disse jentene 
og forståelse for CWINs tanker og arbeid i 
praksis. Vi spiser middag med jentene og er 
med på et kulturprogram der både de og vi 
bidrar. 

Dag 6 
Balika/Pasthali • Kanti Barnesykehus i 
Katmandu
Denne dagen deler vi gruppen i to! De 
som har tilknytning til barnehager i Norge 
(FORUT Barneaksjonen) får tilbud om å 
overnatte på Balika og bli til neste dag for å 
følge jentene i deres hverdag. 

Den andre gruppen besøker Kanti Children 
Hospital i Katmandu der FORUT bidrar øko-
nomisk til bygging av Nepals første barne-
psykiatriske klinikk. Vi vil møte Dr. Arun som 
er Nepals eneste barnepsykiater.

Dag 7 
Sightseeing i Katmandu  •  Den norske 
ambassaden
En 4-timers guidet sightseeing vil ta oss 
rundt til de tre største turist/kultur-attrak-
sjonene i Katmandu; Patan Durbar Square, 
Bodhnat stupa (Buddhist-tempel) og 
Pashupatinath (Hindu-tempel med lik-
brenning). 

Denne dagen vil vi også avlegge den norske 
ambassaden et besøk for å bli oppdatert på 
Norges samarbeid med Nepal og for å få 
norske vurderinger av utviklingen i landet. 

Dag 8 & 9 
Trekking til Nagarkot 
Nagarkot ligger 32 km fra Katmandu og  
har en fantastisk beliggenhet med perfekt 
utsikt mot Himalaya. Nagarkot ligger godt 
over 2000 meter over havet og vi skal gå 
denne turen begge veier, en tur på ca. 4 
timer. Vi overnatter i Nagarkot for å få med 
oss både solnedgangen og soloppgangen. 
Den som ønsker å kjøre en eller begge veier 
til Nagarkot har mulighet til det.

Dag 10
Flytur langs Himalaya + Avreise 20.50 
(18.00 fra hotellet)

Vi har kommet til den siste dagen med  
mulighet for å få med seg enda mer, eller å 
følge opp noe man har lyst til å ha mer av. 
Du kan f.eks. starte dagen med en times fly-
tur langs Himalaya. Det er en magisk opp-
levelse å komme så nær Mount Everest.

Dag 10 
Torsdag 1. november: ankomst Oslo/
Gardermoen (16.55).
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