DELA LIKA
Höstdagjämningen den 22 september 2017
Bästa Vänortsmedlem!
Under våren kom ett rop på hjälp från SUS. En stor del av norra Bangladesh, som också
omfattar några av de områden som SUS arbetar i, låg under vatten p g a ihållande regn från
mars ända in i juni månad. En tornado ödelade årets skörd och nu dröjer det 9 månader till
nästa. Tio byar i området Atpara totalförstördes också av en tornado. SUS personal deltog i
hjälparbetet.
Vänortsföreningens styrelse beslutade snabbt att besvara nödropet och skickade 10 000
kronor som katastrofbistånd. Styrelsens förhoppning är nu att höstens dela lika-brev
ska inbringa denna summa.
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Märkligt nog - inte ett ord i våra medier om denna
svåra situation. Översvämningen har senare dragit
fram över stora delar av landet och orsakat enorma
skador och tvingat folk att lämna sina byar. Om
detta har dock media rapporterat.
Vi fortsätter som tidigare med vårt stöd till
funktionshindrade och här får du läsa om Salman
som är 20 år. Han har tre bröder och en syster.
Föräldrarna, Abdul Majid och Nurunnahar, hade inte
ekonomiska möjligheter att söka en läkare när Salman föddes och nedre delen av hans båda
ben låg fast mot ryggsidan. Först när Salman var 3 år sökte de läkarhjälp. Läkaren prövade att
gipsa benen vid två tillfällen. Familjens ekonomi räckte inte till fler behandlingar.
Salman började i Primary school men deltog väldigt oregelbundet p g a sitt fysiska handikapp.
Mymensingh Disability Community Center gav honom en rullstol, delvis tillverkad av lokalt
material, vilket gjorde det möjligt för honom att fullfölja sin skolgång till och med klass 5.
För att hjälpa till med familjens försörjning började sedan Salman att odla grönsaker och skörden
såldes av en återförsäljare på marknaden. 2016 fick han en rullstol och en tre-hjuling från SUS en rullstol som fungerar i odlingen och med tre-hjulingen kan han nu på egen hand ta sig till
marknaden och sälja sina produkter. För närvarande odlar han grönsaker och ris på en bit jord,
stor som en fotbollsplan, och tjänar ca 10 000 taka (900 SEK) i månaden. Han har köpt tre kor
och vill i framtiden ha mjölkproduktion.
Salman är ett bevis på professor Hans Roslings
ord: " Det går att göra det omöjliga möjligt".
Med vänlig hälsning
Styrelsen
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