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KÖP EN
BOK OM
INTACT NU!

ALLA ÄR VINNARE!
Genom att köpa boken om Intact
•

•
•
•
•

ges barnen i Intacts verksamheter i Indien större möjlighet till utveckling genom att pengarna används för inköp av skolmaterial, bra mat och
studiebesök ute i samhället.
får du kunskap om Intacts arbete. Du lär känna barn och personal i Intacts olika verksamhetsgrenar.
kan du för första gången läsa om vad som fick Thomas Ebenezer att
starta Intact.
får du även kännedom om det väldiga landet Indien. Varför är kon helig?
Måste man vara hindu för att praktisera yoga? Hur hedras gudarna?
kan Intacts Vänner få nya medlemmar. Köp två böcker och ge en till en
vän som kan få inblick i det fina arbete som Intact utför och på så sätt
värvar du kanske en ny medlem. Har du mer än en vän går det bra att
köpa fler böcker.

Utdrag ur boken
Hur beställer
man boken?
Årsmöte

Utdrag ur boken

”Jag lever!
Intact ger barn en andra chans”
Författare är Lasse Nohrstedt och Saryanya är
ett av de barn som han porträtterar i boken.
”Saryanyas ögon är mörka och hennes blick
genomträngande. Hon är mycket smal och har
kortklippt hår. Hon är autistisk och bär på mycket svåra traumatiska minnen. Enligt en gammal
hinduisk rit kan man hjälp av eldens glöd driva
ut onda andar som tagit sig in i kroppen.
Saryanya är ett barn som har ärr kvar efter
brännskador på armarna sedan föräldrarna eller andra anhöriga bränt henne svårt som liten i ett fruktlöst försök att göra henne ”normal”. När föräldrarna
sedan upptäckte att den misshandel de utsatt sitt

barn för inte hjälpte mot hennes autism lämnade de
henne ensam på en gata i Trichy. Hur länge hon drivit
omkring som gatubarn vet ingen, men så småningom
hittades hon av några kvinnor som tog med henne till
Intact Special School. Hon är troligen i yngre tonåren
och bor numera permanent på skolans barnhem.
Första gången Saryanya kom till Intacts center
för hästburen terapi, eller ridterapi, blev hon livrädd.
Hon ville sitta långt från ponnyn och betrakta den
på avstånd och det tog veckor av träning innan hon
accepterade att komma nära. Hon fick ändå följa
med till stallet flera dagar i veckan, eftersom Bharathi
och lärarna ansåg att det kunde vara bra för henne.

I varje fall värt att testa, då hon på skolan ofta fick
svåra gråtattacker och ett självskadebeteende som
resulterade i bitsår på överarmarna.
Idag är hon den allra ivrigaste ryttaren bland
eleverna. Hon håller noga reda på var sjukgymnasten
och tillika ansvarige för terapin i stallet, Bharathi,
håller till när klockan börjar närma sig tio på förmiddagen. Helst sitter hon i skolbussen en halvtimme
innan för att inte riskera att gå miste om stunden
med skolans ponnys som finns på ridcentret sju kilometer bort.
Vad timmarna i stallet ger henne har noterats
av lärarna och Bharathi. De har märkt att Saryanyas
kropp slappnar av, hon lyfter blicken och får ett
leende över sina läppar samtidigt som hon också
rör sig mer harmoniskt och avspänt. Ponnyn Kokos
varma kropp ger stöd och närhet när hon vilar armar
och huvud över hans manke. Hon blundar och lyssnar
till hans andning. Hon borstar hans långa man och
kratsar hans små hovar. När hon tillsammans med
sjukgymnasten går några varv som uppvärmning för
Koko i paddocken småpratar de och det händer att
hon nynnar sångerna från musikstunderna i skolan.
I sadeln är hon trygg och har god balans. Snart
kan hon rida Koko på egen hand. Hon sträcker sig
gärna efter Bharathis olikfärgade plastringar, som
hon ska plocka, namnge rätt färg och lägga i en korg
på andra sidan Koko, som en del i träningen.

Saryanya hjälper till att svalka en varm Koko efter avslutad
ridning.

Hon tänjer sin annars så spända kropp och när stunden är slut ger hon ett avslappnat intryck. Det här
gillar hon och det är dokumenterat bra för henne att
vara med ponnyn. Det har också resulterat i att hon
klarar skoldagen och livet i barnhemmet bättre än
innan.
Efter ridningen får hon hjälpa till att bada Koko.
Hon öser vatten över den varma hästkroppen och
Koko njuter lika mycket som Saryanya. Idag schamponerar hon manen och gnider in schampot med en
tvättsvamp i ständig kontakt och konversation med
Bharathi och ponnyn. Det gör inget att skoluniformen
blir våt. Temperaturen är just nu trettiosex grader i
skuggan, så klänningen hinner torka innan hon sätter
sig i skolbussen för hemfärd.
Innan bussen återvänder till skolan pustar de
tre barnen ut. Två sitter på bänken under stalltakets
skyddande skugga och dricker vatten medan skolpersonalen plockar in träningsredskap, hjälmar och sadlar i sadelkammaren. Saryanya dansar och svänger
på kjolen samtidigt som hon sjunger en hitlåt från en
nyutkommen tamilsk långfilm.”

Röster om boken

Årsmöte

”Boken som är på 90 sidor är en beskrivning
av vår verksamhet i Indien genom barnen i
de olika skolorna och den är rikligt illustrerad
med färgfotografier. Boken är helt enkelt
fantastisk! Den finns att köpa för 150 kronor
och överskottet går naturligtvis till Intacts
verksamheter.”

Årsmöte i Intacts Vänner kommer att hållas
lördag den 23 mars klockan 14.00 i Örebro.
Mer om årsmötet i nästa ordinarie nyhetsbrev.

Pell Uno Larsson, ordförande Intacts Vänner

”Tänk om varje medlem köper två exemplar
av boken, det skulle betyda hela upplagan.
Då kan vi skicka 100 000 kronor extra till
Intact i Indien. En mycket fin och informativ
bok. Den kostar 150 kr + 33 kr i portokostnader. Verkligen läsvärd, rikt illustrerad med
fina foton.”

Nyheter
Föreningen Lunds Montessorigrundskola har skänkt
10 000 kronor till Intacts Vänner. Tio tusen tack för er
gåva!
Ett stort tack till reklambyrån Granath Euro RSCG AB
i Stockholm som just sponsrat Intacts projekt ”Girl
Child Fostership” med 5000 kronor.
Tack också till Johanneskyrkan i Växjö som genom
kollekt samlat in 1.456 kronor till Intacts Vänner.

Ulla Winroth, kassör Intacts Vänner

Köp boken nu
Det gör du genom att sätta in 183 kronor – eller mer
– per styck på Intacts plusgirokonto: 90 11 31-3.
Ange ”Intactboken” samt ditt namn och adress på
inbetalningen så kommer boken med posten.

Intacts nyhetsbrev
Material till nyhetsbrevet skickas via mejl eller post
till mig på nedanstående adress:
Mejl: lassenohrstedt@gmail.com
Adress: Vindelgatan 12 B, 771 33 Ludvika
Bästa Intacthälsningar, Lasse Nohrstedt,
webbredaktör.

Intacts Vänner
Intacts Vänner är en ideell förening som stödjer stiftelsen INTACT i södra Indien. Intacts Vänner är en religiöst
och politiskt obunden förening som bistår fattiga och
utsatta barn och familjer ur de lägsta kasterna i delstaten
Tamil Nadu. Intacts Vänner stödjer en skola för barn med
funktionshinder, sponsrar unga flickors utbildning och har
startat upp ett ekologiskt jordbruksprojekt som skapar
arbetstillfällen för unga utvecklingsstörda. Dina pengar
kommer fram! Intacts redovisning av 90-kontot visar att
nästan 97 procent av pengarna når projekten i Indien.

plusgiro 90 11 31-3

Kontakta styrelsen:
intactsvanner@gmail.com
Ulla Winroth, kassör
Telefon: 019-24 08 43
ulla.winroth36@gmail.com

Intact EQ
intacteq@gmail.com

