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Anàlisi de la situació
El districte d’Achham es troba a la part de l’oest remot de Nepal. És un dels més llunyans
districtes de Nepal. A Accham és molt comú que les noies estiguin fora del sistema escolar
a causa de la situació econòmica de les famílies (la majoria dels homes han d'anar a l'Índia
a treballar i a les filles se les requereix romandre a la llar per ajudar en els treballs casolans i
en el camp). Per la mateixa raó, el matrimoni de les menors d'edat preval encara en aquesta
part del Nepal. A causa de la falta de conscienciació i de creences supersticioses, els pares
no dubten a casar a les seves filles adolescents. Per a aquestes adolescents, el matrimoni
sembla ser la seva única opció per a un canvi de vida, perquè no han crescut en un ambient
on se les animi a estudiar i anar a l'escola.

Descripció del projecte
EDUFEM es va crear l'any 2018 per ajudar les noies d’Accham a continuar amb la seva
educació, per millorar el seu futur i seguir a l'escola. El nostre objectiu és proporcionar
oportunitats a les adolescents perquè segueixin a l'institut i eventualment vagin a la
universitat, per la qual cosa es financen els seus estudis (les classes, material educatiu, etc.)
i també una habitació on puguin viure, així com el menjar i elements per a les seves
necessitats bàsiques. En estar en un ambient on poden enfocar-se en els seus estudis, s
centren en ells i no tindran la pressió de ser una càrrega per als seus pares. Ja que l'idioma
anglès no és obligatori en l'educació pública, també els proporcionem classes extra d'anglès
perquè puguin millorar els seus coneixements d'idiomes. El nostre equip de gestió a
Kàtmandu manté un contacte regular amb elles, per revisar el seu progrés i ajudar-les en
qualsevol situació a què es puguin enfrontar.

Beneficiàries
Beneficiàries 2018-2020:
Manisha Nath
Tejana Khanal

Totes dues es troben en el seu últim any de batxillerat; faran el seu examen final a la tardor
de 2020, i aniran a la universitat un cop es graduïn. Les dues volen estudiar Infermeria quan
acabin el batxillerat. Van començar el seu any lectiu al juny / juliol 2019 (el mes de Shrawan
d'acord amb el calendari nepalès). Després de superar els exàmens del grau 11 van
començar el 12. El seu anglès està millorant gràcies a les classes extres que tenen. Les
dues són també coordinadores en el Projecte Rato Baltin durant tot l'any, el que significa que
estan involucrades en el seguiment de les nostres beneficiàries i a mantenir el contacte amb
el nostre equip de gestió de Katmandú. També, ajuden a les noves becàries a organitzar la
seva vida a Mangalsen, ja que tot això resulta nou per a les noies. Actuen com ‘guardianes
locals’ de les noies noves.

Beneficiàries 2019-2020:
Tulashi Bhandari
Manisha Bhandari
Kamala Bhandari
Sangita Nath
Les quatre són al grau 11 de l'institut. Viuen juntes i comparteixen allotjament a Mangalsen.
Ja han viscut abans fora de les seves llars, perquè totes van ser mentores durant l'execució
del Projecte Rato Baltin a la primavera de 2019, però ser lliures i independents en el seu
propi apartament és una nova experiència per aquestes 4 joves dones. Han fet classes extra
d'anglès i han millorat en l'idioma. Han mostrat més interès i atenció en els seus estudis.
Les quatre han escollit una assignatura principal durant el batxillerat considerant els seus
propis interessos i habilitats. Com assignatures principals, Manisha Bhandari i Kamala
Bhandari han escollit periodisme, Tulashi Bhandari va preferir comptabilitat i Sangita Nath
literatura nepalesa. Segons els seus professors, han avançat en els seus estudis.
A causa de la pandèmia de la COVID-19, han hagut de tornar a casa dels seus pares durant
el confinament, que va durar des del 22 de març al 15 de juny. A les zones remotes on estan
els seus pobles d'origen no hi ha ni internet ni electricitat, de manera que rebre classes en
línia no era una opció.
Tot i les mesures provocades per la COVID-19, l'examen final del grau 11 tindrà lloc la tardor
de l'any 2020, i després seguiran en el grau 12.

