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Under sitt besök i Kalryan Hills i januari 2012 öppnade Pell Uno Larsson en liten mobil distriktssköterskemottagning. Här lägger
han om en brännskadad fot på en pojke. Till vänster sitter Thomas Ebeneser.

Pell Uno som motorcykelpionjär i Kalryan Hills
Pell Uno Larsson, pensionerad sjuksköterska och vårdlärare, besökte ISS i Trichy samt Kalryan Hills under januari 2012. Han har granskat Intacts samtliga verksamheter för föreningens räkning. Men
han börjar sin berättelse med en historisk resumé kring Intact och
Intacts Vänner, där han bland annat varit ordförande mellan åren
1998 till 2005.
Allt började med en fristående kurs med fältstudier i södra Indien, vid dåvarande Örebro högskola år 1992. En av våra tolkar var Thomas Ebenezer.
Thomas och jag gjorde en rad studiebesök på statliga och privata sjukhus
samt på institutioner för barn med mentala och fysiska handikapp. Vi hade
många och långa samtal om situationen för barnen, deras möjligheter till
utbildning och ett meningsfullt liv. Detta resulterade i att Thomas startade
en skola för ”Slow learning children”, alltså en särskola, 1995. Vi var då ett
antal personer som enskilt samlade in pengar till verksamheten.
(Fortsättning på nästa sida)
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Thomas hade redan första gången vi träffades en
önskan om att jag skulle följa med honom upp till ett
otillgängligt bergsområde med bofasta tribes, nomader. Han hade varit där tidigare och sett att deras
hälsoläge inte var det bästa.
När jag åter kom till Indien 1993 for vi till Kalryan
Hills. Det gick att ta sig fram med motorcykel längs
en smal stig till den första byn, Muttal. Det var natt
och kolsvart när vi anlände. Jag stannade motorcykeln, satte mig under ett jättestort träd mitt i byn och
inväntade reskamraterna som blivit en bit efter.
Strax började det röra sig något i mörkret. Det
var byborna som strömmade till. Den man som gick
främst i gruppen sa något och kastade sig framstupa
ner på marken vid mina fötter varvid de övriga femtio efterföljande gjorde samma sak. De hade aldrig
sett en vit man tidigare och trodde att jag var något
gudomligt väsen som kommit till deras by. En stund
senare kom Thomas och de övriga fram. Han förklarade att jag var en högst ordinär människa och inget
att vara rädd för.
I området finns ett trettiotal byar med omkring
500 innevånare per by. Vi besökte tre byar under
fyra dagar, dagarna ägnades åt sjukvård och samtal
om smitta, smittspridning och hygien. Nattetid sov
vi under bar himmel hos någon familj som upplät
golvet för oss.
Ingen bybo hade gått i skola, ingen kunde läsa eller skriva. Aldrig hade de hört om bakterier och virus,
smitta och smittspridning. Barnen hade svinkoppor
(impetigo), de äldre led av utslitna kroppar och olika
infektioner. Om någon blev sjuk så fanns bara två
alternativ. Antigen blev man frisk, eller så avled man.
Byborna hade en mycket sparsam kommunikation med världen utanför Kalryan Hills, inga farbara
vägar, ingen elektricitet och hälsoläget var på grund
av okunskap dåligt. Samtidigt spreds HIV runt om i
Indien. Om människorna inte fick tillgång till kunskap
om säker sex, så fanns risken att hela Kalryan Hills
befolkning skulle drabbas av AIDS och dö ut.

Vi var en handfull lärare från vårdhögskolan och lärarhögskolan i Örebro som 1995 startade ett ”Hälsooch hälsoutbildningsprojekt”, samlade in pengar för
att en hälsoarbetare skulle kunna utbilda bybor i
förebyggande hälsa. Jag besökte mina nya vänner i
Kalryan Hills nästan varje år och märkte att hälsoläget sakteliga förbättrades.
Vid besöket 1999 i byn Elantavari höll byäldsten
ett långt tal om vikten av utbildning för kommande
generationer och hade en önskan att vi skulle hjälpa
barnen med utbildning. Tillsammans i Intacts Vänner beslutade vi att söka efter svenska fadderfamiljer
och i dag sponsrar föreningen 110 flickors skolgång.
En grupp från Schweiz sponsrar omkring 200 flickor
och har byggt en skola för flickor i Vellimalai där en
svensk donation bekostat ett hostel, elevhem.
Sedan en tid har Intact två fältarbetare som följer
flickornas skolgång. Fältarbetarna berättar om en
flicka som föräldrarna försökte hindra från skolgång.
Då rymde hon till skolan och bor nu på hostel nära
skolan. Många flickor tvingas tyvärr avsluta sin skolgång när de kommer in i puberteten, men även om
de måste sluta skolan efter fem – sex år så ska det
ses som en stor framgång.
I nästa nyhetsbrev fortsätter Pell Uno sin berättelse. Då
ger han fler exempel som belyser dagens situation för
byarna runt om i Kalryan Hills, Tamil Nadu, Indien.

Papperstillverkning som
nytt projekt i Intact
Nästan ett ton små lökar har skördats på bara
ett par månader. Ett stort fält av tapioka står
näst på tur när alla hjälps åt att skörda. Bönderna runt omkring har fått upp ögonen för förvandlingen som skett på Möjligheternas Land
och börjar också bruka jorden. Landskapet såg
ut som Australien här förut, helt torrt.
– Nu tar alla efter oss, konstaterar Thomas
Ebenezer med ett nöjt leende.
Hösten kantades av en del bekymmer för yrkesutbildningen på Möjligheternas Land när projektledare
och några lärare lämnade Intact. Första nytillskottet i
det nya teamet blev Mr Anantharaman, ansvarig för
jordbruket, som snabbt såg möjligheter att dra igång
odlingarna.

Möjligheternas Land växer i bokstavlig mening under överinseende av Intacts personal och elever.

I september sattes lökarna i marken och bara tre månader senare är hundratals kilo varje månad resultatet. Både Mr Anantharaman och ungdomarna visar
stolt skörden när vi går runt och blir förevisade de
olika delarna av verksamheten. Färre djur nu, konstaterar vi, det blev för tungt arbete för många elever.
Men det lättare jordbruksarbetet på fälten kan alla
delta i.

Tapioka heter egentligen maniok och vars
rötter används som
mjöl eller gryn och är
ett av de viktigaste
baslivsmedlen i många
länder.

Trots detta passar förstås inte jordbruksutbildning
alla. De flesta av eleverna är uppväxta i staden och
vill hellre lära sig andra saker. En ny volontär, Helga,
som kom till Intact i slutet av förra året förslog att
de skulle försöka sig på papperstillverkning, efter att
hon hemma i Holland lärt sig tillverkningsprocessen.
Med enkla medel börjar hon visa och engagera de
yngre barnen. Några kan riva papper för hand som
blir till pappersmassa, medan andra kan använda sax.
Ibrahim, en pojke i tioårsåldern som är stark och
behöver utlopp för sin energi, tar med glädje an sig
jobbet att banka papperet och vattnet till en massa.
Helga delar inte bara med sig av sitt kunnande utan
har tack vare en generös närstående även fått pengar
att köpa några maskiner som kommer att göra tillverkningen mer automatiserad. När maskinerna är
inköpta ska Intact starta en sektion av Möjligheternas
Land i Trichy där man hoppas få igång en småskalig
pappersproduktion.
Helga gör ett fantastiskt jobb. Hon leder hela
arbetet trots att hon själv inte förmår visa alla steg
själv, en trafikolycka gör att hon sedan jul sitter i rullstol med brutet ben.
Teamet av ledare på Möjligheternas Land är
i stort sett fullt bemannat igen. Två speciallärare
började nyligen, en av dem, Rachel Sindya, är även
psykolog.
– Jag ser att eleverna här har en förmåga att
relatera till varandra och de har en bättre språkutveckling än många andra, eftersom de också får en
möjlighet att bo tillsammans, konstaterar Rachel.
Rut Brännvall

Resan går till södra Indien –
en resa i dansens tecken
Mellan den 28 December 2012 och en bit in i januari 2013 anordnar Sensus en resa till södra Indien.
Ledare är Pia Lamberth som gjort fyra dansresor till
Tamil Nadu tidigare.
– I Tamil Nadu lever den folkliga dansen såväl
som den klassiska indiska dansen. I konsten, i det
dagliga livet, i symbolvärlden och i levande dans. Ibland ser vi på, ibland dansar vi med och på ashramet
har vi vår egen Heliga danser workshop, berättar Pia
Lamberth.
Resan börjar i Chennai (Madras) och slutar i Madurai i Tamil Nadu som är den sydligaste och en av de
största indiska delstaterna, den fattigaste och mest
traditionella.
Anmäl ditt intresse till pia.lamberth@sensus.se
så snart som möjligt, dock senast 30 juli 2012 om du
vill följa med på resan.

Intacts nyhetsbrev
Material till nyhetsbrevet skickas via mejl eller post
till mig på nedanstående adress:
Mejl: lassenohrstedt@gmail.com
Adress: Bellmansgatan 58, 754 26 Uppsala
Bästa Intacthälsningar, Lasse Nohrstedt,
webbredaktör.

Kallelse till Intacts Vänners
årsmöte 2012,
24 mars kl. 14.00
Indisk mat, Jazzmusik, reserapporter, livevideo från
volontärer och självklart lotteri och fika. Årsmötet
har mycket att bjuda på och vi hoppas att just du
kommer! Att du vill vara med att rösta fram Intacts
Vänners nya styrelse som ska driva det ideella arbetet vidare.
Du som är intresserad av att engagera dig lite,
men tycker att en styrelsepost tar för mycket av din
tid: Det finns arbetsgrupper där du kan vara med
utifrån dina förutsättningar och jobba med den bit av
Intact som just du brinner för.
Årsmötet äger traditionsenligt rum i Trefaldighetskyrkan, Södra Strandgatan 3, Örebro och anmälan sker till Ulla Winroth, 019-24 08 43,
ulla.winroth36@gmail.com.
Program:
Indisk mat & Jazzmusik
Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Reserapporter
Livechat från Trichy (om tekniken vill)
Lotteri, kaffe och förtäring
Med Vänliga Hälsningar, Styrelsen

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

