Informationsbrev
nr 2 – 2011

TEMA
Reseberättelse från familjen Olsson
- ”Efter 13 år och nu med tre barn och man
återvände jag till Trichy och Intact Special
School. Glädjetårarna rann när vi i Thomas
jeep åkte in igenom grinden och barnen kom
mot oss.”
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- Efter 13 år och nu med tre barn och man återvände jag till Trichy och Intact Special School. Glädjetårarna rann när vi i Thomas jeep åkte in igenom
grinden och barnen kom mot oss. Det var en fantastisk känsla att komma tillbaka och se hur mycket som
har hänt. Nu finns den fina skolbyggnaden och ett
hostel med plats för över 80 barn klart. Fantastiskt!
Mycket har hänt, mycket görs men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Behoven är stora!

En förmiddag åkte vi skolbussen till ridterapicentret. Där fick våra två stora barn Lovisa (5 år) och
Jesper (7 år) provrida tillsammans med Emilia och
Jenny. Det tyckte de var jättekul.
Vi åkte också upp i bergen för att se verksamheten. Det var en fredag så vi var på marknaden, såg
hur skolbarnen bodde och Lovisa fick chansen att
gosa lite med en gullig killing. Tillbaka i Trichy igen
åkte vi med Thomas, Mikael och hans resegrupp
samt Sven och hans fru till Möjligheternas land. Där
fick vi se hur de äldre barnen har det och hur de
sköter om odlingarna och djuren. Det var mycket

intressant och fantastiskt att man ger ungdomarna
en chans att utbilda sig och kunna bidra till familjens
försörjning.
Något annat som är unikt för Intact är att man
inte bara ger barnen nya chanser utan alla människor förtjänar och får nya chanser. Många av Intacts
personal har själva en trasslig bakgrund och flera har
handikapp som skulle ha gjort det omöjligt för dem
att få jobb ngn annanstans. Det kände jag inte till och
det berörde mig långt in i hjärtat.

Både jag och min man Johan arbetar på Lunds
Montessorigrundskola, LMG. Genom olika aktiviteter
har vår skola lyckats samla in drygt 20 000 kronor.
Pengarna har använts till att inreda ett sensorisktupplevelserum för barnen på Intact Special School
där de kan träna olika färdigheter. Vi hade också med
oss över 100 gosedjur som skolbarnen i Lund samlat
in efter ett förslag från Sophie i trean.
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Intact Vänner 2011
Linda Olssons resebrev, Kristina Hildingsdotters
volontärupplevelse och Pell-Unos reseskildringar som
vi fick ta del av under årsmötet är för mig ett bevis
på vilken fantastisk förening Intacts Vänner är. De
olika projekten utvecklas, pengarna kommer fram
och medlemmarna har möjlighet att se det med egna
ögon.
Vi avslutade vår vistelse på Intact Special School
med att vara med på den stora julavslutningen. Den
inleddes med ett föräldramöte som Karuna höll i
och sedan var det dags att inviga det nya sensoriska
upplevelserummet. Jag fick klippa bandet och blev
djupt rörd över hur fint de hade lyckats få till det.
Rummet var målat i en fin lila färg, det fanns ett litet
bollhav, en studsmatta, olika sorters lampor, luktburkar, bollar, massageredskap, ett djurlandskap, två
gunghästar och mycket mer. Detta är dessutom bara
början eftersom pengarna räcker till att beställa mer
stimulerande och utvecklande material från Chennai
och Bangalore.
Efter invigningen var det dags för barnens uppträden. Pastorn, Karuna, Thomas och jag fick sitta
på hedersplatserna och beundra de duktiga barnen
och pedagogerna när de gjorde sitt program. Det var
dans, teater, drama och julspel. Sedan var det dags
för julklappsutdelning. Barnen fick varsitt gosedjur
av dem vi hade med oss från Sverige. Detta uppskattades enormt och för många var det den första nalle
de någonsin fått.
Kvällen avslutades med middag för volontärer,
skolpersonal och ledning samt vi som var besökare.
Det var en fantastik kväll och en underbar avslutning
på vår tid på Intact SS.
Nästa morgon tog vi ett tårfyllt farväl av skolan,
personalen och alla barnen med en förhoppning och
en önskan om att snart ses igen.
Text & Bild: Linda Olsson

Vår kassör Ulla kunde stolt presentera att under
2010 gick 97,70 kr av varje 100-lapp direkt till verksamheten i Indien. Det är för mig väldigt viktigt att
veta att inte pengarna försvinner till administration.
Det är inte bara enkelt att driva projekt och samarbeten över gränser, det finns kulturella skillnader
och avståndet gör det ibland svårt att kommunicera.
Vi fick höra Kristina berätta om att utfodringen av
hästarna varit svår under tiden vi saknade volontärer.
Jenny berättade tidigare i höstas om problem på Möjligheternas Land, men konstaterade nu efter att ha
besökt projektet i januari att organisatoriska frågor
lösts och att det nu växer och grönskar på området.
Det här är också viktigt, att vi tar upp problem
och redovisar dem öppet inför föreningens medlemmar. Det är bara tillsammans som vi kan göra skillnad.
Insyn i verksamheten är för mig en av Intacts styrkor
och det är viktigt att vi fortsätter att arbeta likadant
även nu när föreningen växer. För växer gör vi. En annan fråga är hur stora ska vi bli?
Jag kom till årsmötet med min sex veckor gamla
dotter Miraya på armen. Det kändes fint att vara där
med henne och jag känner mig stolt över det arbete
Intact gör. Jag hoppas att det kan skänka henne hopp
om en ljus framtid och solidaritet. Hon föddes i en tid
av naturkatastrof, kärnkraftsolycka och ett krig som
sprider sig i mellanösten och Nordafrika.
Jonna Fallhagen
Vice Ordförande

www.intactsvanner.com

Planerade möten

Nya styrelsen
Årsmötet den 19 mars valde en ny stryelse som i
år kommer bestå av följande åtta ledamöter:

Styrelsemöten:
2011-05-01 kl. 13.00 Uppsala
2011-05-22 kl. 16.00 Telefonkonferens

Ordförande: Britt-Marie Strandahl
Vice Ordförande: Jonna Fallhagen
Kassör: Ulla Winroth

Medlemsavgiften

Sekreterare: Elisabeth Solin
Ledamot: Carl Alsätra

Kom ihåg att betala in din medlemsavgift för
2011 – avgiften är 100:-

Ledamot: Emma Tejler
Ledamot: Emilia Zika

Styrelsen beslutade den 13/3 2010 att alla
faddrar ska vara medlemmar i föreningen för att
underlätta administrationen. Därför ber vi er
som inte redan är det att bli medlemmar.

Ledamot: Matthias Ståhl

För att bli medlem sätt in 100 kr på
PG 90 11 31-3 och märk inbetalningen med ditt
namn och att betalningen avser medlemskap.

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.

Kontakt styrelsen:
intactsvanner@gmail.com
Ulla Winroth, kassör
Telefon: 019-24 08 43
ulla.winroth@orebro.bostream.se

Intact EQ
intacteq@gmail.com

plusgiro 90 11 31-3
www.intactsvanner.com

