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Glöm inte att betala in din fadderavgift! Att vara fadder är ett åtagande över lång tid. Flickan går i Intact school i Vellamalaj.
Foto: Lasse Nohrstedt

Skolflickorna behöver dig!
Här fortsätter Pell Uno Larsson sin berättelse från besöket i Kalryan
Hills i december 2012. Första delen av berättelsen publicerades i
nyhetsbrevet nr 1/2012.
Först och främst vill jag poängtera betydelsen av att faddrar som åtagit sig
ett fadderbarn inte glömmer att betala in avgiften! Fadderskapet är ett
långsiktligt åtagande och skulle något hända som omöjliggör för en fadder
att fortsätta måste det meddelas styrelsen.
Så låt oss ta nya tag, det är viktigt att flickor i Kalryan Hills får möjlighet
att gå i skolan. Jag kan garantera att alla flickor som nu finns registrerade
verkligen går i skola.
Det andra är hälsan. Det behövs en anställd välutbildad hälsoarbetare
i Kalryan Hills. De två nuvarande fältarbetarna har ingen utbildning inom
detta område. De gör ett viktigt arbete genom att följa upp flickors skolgång, samt hjälpa akut sjuka personer att komma under läkarbehandling.
Hälsoarbetaren skulle kunna undervisa i Intacts skola, höja kunskapsnivån
hos fältarbetarna och vara ute i byarna och förmå familjerna att äta nyttigt
och att förebygga sjukdomar.
(Fortsättning på nästa sida)

Skolflickorna behöver dig
Lekstugan
Volontär på plats

För att få en inblick i dagens hälsoläge anordnade jag
Medical Camp i två byar. Det var mellan 50 och 60
personer som undersöktes i varje by.
I den första byn fanns ingen läs – eller skrivkunnig.
Inga barn gick i skola och detta diskuterades men byborna, som önskade en egen byskola. Både Thomas
Ebenezer och jag menar dock att det inte är realistiskt med en egen skola eftersom byn ligger mycket
avlägset och isolerat. Ingen lärare kommer därför att
kunna rekryteras.
Hälsoläget bland befolkningen var genomgående
dåligt och det visade sig genom trötthet, förkylningar,
feber, värk i nackar, ryggar och höfter, tecken på järn
– och vitaminbrist. Jag frågade vilken mat de åt och
fick till svar att de åt enbart kokt ris och ingenting
annat. Tyvärr är ju dessa invånare föga hjälpta på sikt
med att vi kommer dit med värktabletter, järnpiller
och vitaminer. De är i stort behov av kunskap om nyttig och blandad kost.
Den andra byn hade ett betydligt bättre hälsoläge. Utslitna kroppar med värk överallt hör nog till
vardagen. I den byn träffade jag några flickor som
gått eller går i skolan. De visste från skolan vad som
var bra och nyttigt att äta. Byborna blandade lite
grönsaker i riset, men proteinintaget var minimalt.
Jag såg inte samma tydliga tecken på undernäring
som i den första byn, men bristen på proteiner är ett

problem. Befolkningen har tillgång till exempelvis ägg
och höns, men de äter inte själva utan säljer produkterna.
Jag talade med en grupp äldre pojkar om säkrare sex. Efter en stund vågade de både lyssna och
fråga. Det är ganska vanligt med sex före äktenskapet
och människorna har en förhållandevis öppen och
tolerant syn på sex. Vi demonstrerade kondomer och
delade ut ett antal.

Sammanfattning:

Under de snart 20 åren som jag har kunnat följa
utvecklingen för stamfolket i Kalryan Hills har stora
förbättringar skett. Men det är inte mer än drygt ett
år sedan de flesta byarna fick vägar samt elektricitet. Flickornas skolgång har haft en stor inverkan på
samhället och inneburit förbättrade livsbetingelser
för människorna.
Det finns fortfarande mycket att förbättra. Tyvärr
finns idag ingen undervisning i skolorna om hälsa,
som kost och nutrition, hygien, sexuell hälsa. Jag
hoppas att Intacts skola i Vellimalai kan införa utbildning inom hälsoområdet. En välutbildad hälsoarbetare skulle kunna undervisa i skolan och vara ute i
byarna och arbeta för förbättrad kost och nutrition.
I Indien är över 42 procent av alla barn under 5 år
undernärda!
Pell Uno Larsson, ordförande i Intacts Vänner

Intact special school och
Thomas Ebenezer på YouTube
I samband med Intact Vänners årsmöte i mars skickade Intacts grundare Thomas Ebenezer en hälsning
via en film på sajten www.youtube.com . I filmen
berättar Thomas om planerade förändringar och nyheter inom Intacts verksamhet. Det finns också korta
klipp från verksamheterna i filmen som tar totalt tio
minuter. Filmen ligger även på hemsidan. Om du får
nyhetsbrevet digitalt så kan du använd länken under
bilden.

http://www.youtube.com/watch?v=fTTHOyfswmw&featu
re=youtu.be

Chitra är den som får klippa bandet i samband med den högtidliga invigningen och först får gå in i Indiens första lekstuga.

Lekstugan Jolly Home
Aldrig har jag väl sett så många höjda ögonbryn, så många pannor i djupa veck, som när
jag skulle beskriva vad en lekstuga är för något.
Gapande munnar och stora ögon hos alla lärare, snickare, byggvaruhusförsäljare, plåtslagare,
murare, elektriker och de indiska skolbarnen.
När jag räknade samman antalet hantverkare
som varit involverade i bygget på ett eller flera
sätt så hamnade jag på femton stycken. Förutom grabbarna från Intact special school som
målat och småfixat.
Men nu står den på skolgården, lekstugan som lärarna döpt till ”Jolly Home”. Nu väntar ett stort och
viktigt arbete att lära barnhemsbarnen leka. Draghjälpen kommer från de elever som går i Intact special school men som bor utanför skolan. De har lättare

att förstå lekens koder och vet hur det fungerar i ett
indiskt hem. I lekstugan finns ett lekkök med typiska
hushållsredskap från det indiska köket. Dessutom en
spegel med smink, kammar, hårsnoddar och bindis,
prickar att sätta i pannan, radio, lampa och fläkt. Lekstugan är flickornas territorium och pojkarna har inte
tillträde, detta för att flickorna behöver en fredad zon
då pojkarna är fler till antalet och dessutom tar mera
plats (precis som i Sverige).
Det ska bli mycket spännande att följa utvecklingen i Jolly Home. Barn behöver leka och i lekstugan
finns möjligheten för barnen att utveckla fantasin,
förmågan och glädjen att leka tillsammans. Men det
kommer att behövas mycket stöd från svenska volontärer även i fortsättningen.
Lasse Nohrstedt

Intact firar 20 år
I år är det 20 år sedan Intact India bildades och det
firas med två dagars festligheter i vecka 42 i Trichy.
Finns det intresse hos några i Intacts Vänner att delta
så ordnar vi en gemensam resa. Vi stannar cirka tio
dagar och ser alla Intacts verksamheter plus mycket
mer. Mer om programmet i nästa nyhetsbrev.

Karinas kunskaper kommer väl till pass på ISS
Jag heter Karina Jernström och är nästa volontär på
Intact Special School. När jag 2010 besökte skolan
och vårt fadderbarn Themiselvi tänkte jag att med
min kunskap och erfarenhet som specialpedagog
skulle kunde bidra med något till skolan.
Så nu när min yngsta dotter är 17 år och den
svenska naturen som vackrast packar jag min ryggsäck och sticker iväg. Jag hoppas bland annat kunna
bidra med kommunikationsmetoder och förtydligande pedagogik och istället ta med mig kunskap om
yoga hem till skolan där jag arbetar.
Jag ser fram emot att få lära känna eleverna och
personalen och hoppas få mer kunskap om Indiens
historia. Jag tackar Intact för förtroendet att bli nästa
stolta volontär.
Jag önskar er en trevlig svensk sommar!
Hälsningar Karina

Pell Uno gör come back
Vid Intacts Vänners årsmöte den 24 mars som hölls i
Trefaldighetskyrkan i Örebro valdes Pell Uno Larsson
till ny ordförande på ett år.
Övriga styrelseledamöter är 2012: Malin Jensen, vald
på 2 år, Ulla Winroth, 2 år (omval), Carl-Anders Alsätra, 2 år (omval) och Emma Tejler, 1 år. Som suppleanter valdes Mattias Ståhl, 1 år samt Emilia Zika, 2 år.
En valberedning utsågs och utgörs av Berit Doverud
- Karlsson, Tina Johansson och Elisabeth Solin.

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.

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

