
I N T A C T S  V Ä N N E R

Informationsbrev nr 1 2009 Britt-Marie Strandahl                               föreningens  postgiro 90 11 31-3                     hemsida:    www.intactsvanner.com 1

Kallelse till 
Föreningen 

Intacts 
Vänners 

ÅRSMÖTE
lördagen 21 mars 2009 kl 13.00 i 
Trefaldighetskyrkan, Södra 
Strandvägen 3, Örebro

Sedvanliga årsmötesförhandlingar 

Ridterapicenter - Intact EQ

Rykande färsk rapport från Indien 

Enklare förtäring 

Nytt konstlotteri

Varmt välkomna 
Styrelsen

Anmälan om deltagande senast den 18 mars 2009 till Barbro 
Redin, telefon 019/106 054, nummerpresentatör eller epost 

barred@telia.com.

Intacts Vänner har samlat in 
miljoner
Så är rubriken på en artikel i tidningen Lärarpensionären Nr 4 
december 2008.  Artikeln beskriver föreningens förre 
ordförande Pell Uno Larssons och nuvarande kassör Ulla 
Winroths första kontakt med Indien, som lärare för en 
fempoängskurs i Solidaritet, bistånd och utveckling vid Örebro 
universitet. 

Uppföljning av verksamheten 
2008
Detta har hänt under året i förhållande till årsmötets beslutade 
verksamhetsplan:

Under 2008 - 2010 samlar föreningen in 400 000 kronor till 
byggnation och utrustning för Möjligheternas Land. 
Under året har vi samlat in sammanlagt  157 300 kronor för 
Möjligheternas Land. 242 700 kronor återstår för 2009 och 2010 
innan målet är uppnått.

Genomföra Projektet Möjligheternas Land 2008, samt att 
ansöka om medel för fortsatt utveckling 2009 hos Forum 
Syd. 
Projektet startade i början av året. 15 elever påbörjade sin 
utbildning i slutet av mars. Idag finns det ett ekologiskt jordbruk  
med några kor, odling av grönsaker och svamp och framställning 
av kompost. En föräldraförening har bildats för föräldrar till 
barn med funktionshinder i Tiruchirapalli. Kontakt har 
etablerats med andra fristående skolor i distriktet. 

Ansökan om medel för 2009 - 2010 inlämnades i maj. 
Förhandsbesked har kommit från Forum Syd om att föreningen 
kommer att beviljas medel för att fortsätta genomförandet av 
detta arbete.

Samla in konstverk till kommande Konstlotteri 2009. 
Ett stort antal konstverk har samlats in. Många konstnärer har 
generöst bidragit till att vi nu kan genomföra Kostlotteriet 2009.

Antalet fadderbarn vid Intact Special School ISS har ökat 
till 75. 

 	 Informationsbrev nr 1 2009 

http://www.intactsvanner.com
http://www.intactsvanner.com
mailto:barred@telia.com
mailto:barred@telia.com


I N T A C T S  V Ä N N E R

2             Informationsbrev nr 1  2009

72 barn på Intact Special school har faddrar.

Dessutom har vi fem generella fadderskap.

200 flickor får stöd till sin skolgång genom fadderskap. 

193 flickor får stöd till sin utbildning genom faddrar. 
Sammanlagt 15 flickor har slutat sin skolgång under året. De 
flesta av dessa faddrar har valt att fortsätta att stödja en ny 
flicka. 

Informationsblad sänds till föreningens medlemmar och 
faddrar minst fyra gånger under året. 
Informationsbrevet har skickats ut vid sex olika tillfällen under 
året till alla medlemmar och faddrar. Fler medlemmar och 
faddrar har e-post. Distributionen är enklare och billigare.

Medlemsantalet vid årets slut uppgår till 300. 
Antalet medlemmar vid årsskiftet var 337. Hela 38 fler än 
uppsatt mål. Sammanlagt har föreningen fått 70 nya medlemmar 
under 2008.

Arbetet med Lokala grupper finns på minst fyra olika i 
landet (Skåne, Sala/Västerås, Linköping, Stockholm). 
En stark grupp har bildats i Uppsalatrakten med medlemmar 
från komal Sweden. Gruppen heter Intact EQ och förbereder 
arbete med att starta ett Ridterapicenter i Tiruchirapalli.

Britt-Marie Strandahl

Tiden tog slut!
Det är bara några dagar kvar nu, sen är mina 3,5 månader som 
volontär på INTACT slut. Något jag nu in i det sista gör allt för 
att förtränga.

Alla mina projekt är på väg att rundas av och dagarna går mer 
och mer ut på att umgås så mycket som möjligt med alla 
människor har som jag kommer sakna ihjäl mig efter. Vi pratar 
mycket om INTACTs framtid och behov, allt som behövs 
göras…och allt som redan är gjort. Vi pratar om hur 
Opportunity Campus, som byggs upp i Kariamanickam kommer 
se ut när det står färdigt för ännu en kull utgångselever som är 
redo for ett yrkesverksamt liv. Och alla byggen uppe i Vellimalai, 
med det halvfärdiga biblioteket som har till syfte att vidga 
vyerna för nyfiken urbefolkning. Och hur kommer det gå med 
Hostlet som ska stå färdigbyggt till sommaren? För det händer 
så sanslöst mycket på INTACT hela tiden, även då det vissa 
dagar känns som allt är trögflytande, så är förändringarna väldigt 
stora.

Den här snabba utvecklingen av verksamheten ger mig ännu en 
anledning att snart komma tillbaka hit. Jag kan helt enkelt inte se 
något annat alternativ än att komma tillbaka till INTACT och 
Indien, det vore mer än dumt av mig att låta en så har bra sak gå 
mig förlorad. Det tänker jag inte tillåta!

Den här hösten i Indien har varit något utöver det vanliga. Jag 
har försökt sätta fingret på vad det är som gör att jag här i 
smutsen, orättvisorna och fattigdomen mår så skandalöst bra? 
Insikten om vad det är jag upplevt, har vid det har laget stått 
klart för mig ett bra tag. INTACT och Indien har fått mig att 
uppleva en väldigt stark och ihållande “utanför-mitt-ego-

upplevelse”. (något jag för ett halvår sedan skulle ha påstått mig 
redan ha upplevt, men ack nej, ack nej!) Jag tror det handlar om 
att jag har hyst empati, förståelse och medkänsla gentemot 
människor som befinner sig i misär under hela hösten på ett 
oavbrutet och intensivt sätt. Och nu har de har känslorna fastnat 
i min ryggrad och gör mig tacksam och större som människa på 
ett konstruktivt sätt.

Jag vet att jag aldrig riktigt kommer begripa vad fattigdom är, 
mer än på ett rationellt och logiskt sätt. Det jag har förstått är att 
jag aldrig riktigt kan förstå omfattningen av den komplexa kultur 
och de kontrollerande normer Indien befinner sig i.

Eller, jag kommer ge mig själv en livstid för att försöka förstå…

På återseende

Emilia Zika 12 december 2008

Resväskan är packad
Tidigt på måndag morgon (19 januari) lyfter flyget med riktning 
mot Chennai, Indien. För min del är det en återkommande resa 
sedan många år. I år kommer jag att vara nere under drygt sju 
veckor. 

Under besöket kommer jag att arbeta med många intressanta 
uppgifter. Projektet Möjligheternas Land har genomfört sitt 
första år. Under besöket förra året gjordes planering och 
förberedelser för starten av projektet. Nu är det dags att 
summera det första året och utvärdera arbetet som har gjorts. 
Det kommer att bli mycket intressant att möta alla som har varit 
involverade i arbetet och ta del av deras erfarenheter. 

Bishop Heber College har genomfört en studie om attityder till 
personer med förståndshandikapp. Studien är nu klar och det 
ska bli extra roligt att ta del av allt det som har kommit fram 
under denna första studie. På styrelsens möte den 13 januari 
2009 ställde jag frågan hur vi kan använda detta material i vårt 
fortsatta arbete. 

SIDA beslutade i december om medel för olika projekt. Jag har 
fått ett muntligt besked att föreningen kommer att få medel för 
att driva projektet Möjligheternas Land ytterligare två år. 
Fortfarande saknas detaljer i beslutet, som kommer att 
expedieras från Forum Syd under senare delen av januari. Det 
innebär att förberedelserna och planeringen för 2009 och 2010 
kan startas. 

I mitten av februari kommer en grupp på åtta personer till 
Indien för att besöka INTACTs olika verksamheter. Två av 
deltagarna har tidigare varit i Indien och besökt Tiruchirapalli. 

Britt-Marie Strandahl

Hälsningar från Intact Special 
School
Vi de tre speciallärarna Karuna, Rachel och Mercy, är mycket 
tacksamma för att Intacts Vänner har gett oss möjligheten att 
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besöka särskolor i Sverige. Vi fick många intryck under vår resa. 
Det är verkligen mycket nyttigt och användbart för oss att få lära 
av er kultur och få ett meningsfullt utbyte av kunskaper och 
erfarenheter. Vi har lärt oss många bra saker och fått massor 
med idéer, som vi vill införa en efter en i framtiden. 

Vi är mycket tacksamma för vad denna underbara resa har gett 
oss. Våra minnen kommer vi alltid att bära med oss och ta vara 
på i vårt fortsatta arbete. Vi kommer att göra vårt bästa. 

Vi vill särskilt tacka Lars Christoffersson, Cecilia Lundberg, 
Helli Malers, Maria Bäcklin och Madeleine Möller.

Vänliga hälsningar                                                                
Karuna Ebenezer                                                                
Rektor- Intact Special School

Fadderbarn
Det finns många barn som saknar faddrar. Hjälp oss att sprida 
information om föreningen och dess fadderverksamhet. 

Avgiften för fadderskapet för barnen i Intact Special School, 
barn med beteckningen SE är för 2008  2400 kronor. 

Avgiften för fadderskapet för flickorna är 1100 kronor, för de 
yngre flickorna. När de börjar 8 - 9 klass ökar avgiften till 1600 
kronor per år. 

Pengarna betalas in på postgirokonto 90 11 31-3. Märk talongen 
med barnets beteckning och året som avgiften avser. Det 
underlättar för kassören.

Anmäl intresse till Britt-Marie Strandahl, telefon 0581/54090 eller 
epost bm@strandahl.se.

Gåvor till enskilda barn
Styrelsen beslutade vid sitt senaste möte den 13 januari att 
meddela att föreningen inte kan administrera penninggåvor till 
enskilda barn. De pengar som på detta sätt har sänds in kommer 
att bokföras som gåvor till hela verksamheten. Thomas 
Ebenezer beslutar om hur dessa pengar sedan ska användas 
utifrån behov som finns. 

Under 2008 har verksamheten vuxit kraftigt. Vår kassör hanterar 
närmare 1000 verifikationer. Vi har bestämt att hålla nere de 
administrativa kostnaderna till ett minimum. 

Jag hoppas att det finns förståelse för vårt ställningstagande.

Britt-Marie Strandahl

Köp tegelstenar
Årsmötet beslutade att föreningen under tre år ska samla in    
450 000 kronor till byggnader inom Möjligheternas Land; 
ladugård, övernattningsbostäder, matsal, förråd för verktyg och 
andra ekonomibyggnader. 

Varje tegelsten kostar 100 kronor. När Du köper en tegelsten får 
Du ett tackkort med en numrerad sten. Vi behöver sälja många 
tegelstenar. 

Ett tips är att köpa hem ett antal tegelstenskort, 
som du sedan kan ge bort när du vill uppvakta 
någon eller ta med istället för blommor eller 
choklad när du är bortbjuden. En gåva som 
alltid uppskattas och som dessutom ger tillfälle 
att berätta om Intact.

Hjälp till genom att köpa en eller flera tegelstenar genom att 
sätta in pengar på postgiro 90 11 31-3, märk talongen med 
tegelstenar.

Adressändring
Meddela föreningen om ändrad adress, både postadress och e-
postadress. Det underlättar för oss och bidrar till att hålla nere 
kostnaderna för distribution av  information.

Värva medlemmar - 
Medlemsavgiften är 100 kronor
Nu har vi 328 medlemmar. Medlemsavgiften är 100 kronor. Du 
som inte har förnyat Ditt medlemskap gör det genom att sätta 
in 100 kronor på postgiro 90 11 31-3 och märk talongen 
Medlemskap 2009. 

Hjälp oss att skaffa fler medlemmar!

Många medlemmar och faddrar har under de första veckorna på 
året betalat in medlemsavgifter och kostnaderna för 
fadderskapet. Några har glömt att skriva avsändare. Det ger ett 
omfattande detektivarbete för vår kassör. I värsta fall en kostnad 
som postgirot tar på 50 kronor för att upplysa varifrån pengarna 
kommer. 

Hjälp oss att förenkla vår administration. Skriv avsändare och 
koden för ert fadderbarn. Arbetet går lättare och vi slipper 
utgifter.

Pengarna kommer fram
Av våra insamlade medel kostade administrationen under 2007 
3,9 %. 96,10 av varje insamlad hundralapp ges direkt till 
verksamheten.

Ungdomsgruppens blogg  
Kontaktpersoner för Ungdomsgruppen och http://
intactsvanner.blogspot.com.

Ida-Sahar Wirén, ida.wiren@hotmail.com
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