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TEMA

Årligt möte för flickor & deras
föräldrar i Kalryan Hills
Thomas berättar om två temadagar:
”Hälsa & hygien” för flickor & deras föräldrar i
Kalryan Hills

Resa till Indien
Påminnelse om
medlemsavgift
Intact EQ på
Ridsportensdag
Styrelsen

Efter ytterliggare aktiviteter var det dags för Thomas Ebeneser från Intact och fältarbetarna att dela
ut läromedel till alla elever. Barnen tackade genom
att gemensamt framföra ett stort tack för en givande
dag i Vellimalai.
Den andra temadagen för flickor hölls i Elandavari. 80 flickor deltog. Eftersom det genomfördes
en lokal festival i den närbelägna byn kunde många
flickor inte komma till temadagen.
- 163 flickor och en hel del föräldrar samlades i
Vellimalai den 25 maj 2010 för att delta i två temadagar om hälsa och hygien. Temadagen hölls i den
nybyggda skolsalen i Vellimalai. Som gäster och experter till temadagen hade två män från organisationen SOCO i Madurai inbjudits att delta. SOCO är en
organisation som arbetar för att öka medvetenheten
i samhället kring frågor som rör sociala missförhållanden.
Dagen inleddes med att barnen ritade teckningar
om renlighet och hygien. De ritade främst bilder på
sopor, spottande personer och smutsigt stillastående
vatten från deras närmiljö. Därefter fick eleverna
framföra en rad sketcher som tillsammans blev en
hel liten historia om en familjs levnadsvillkor i södra
Indien. Flickorna spelade upp scener om hur samma
vatten används för alla ändamål, som att tvätta,
dricka, bada och till att laga mat. Givetvis blev ett av
barnen i pjäsen sjuk på grund av det dåliga vattnet,
och i sjukhusscenen gestaltar barnen hur läkaren
använder samma injektionsnål för flera patienter.
Resultatet blir att barnet i pjäsen dör.
Efter en gemensam lunch lärde gästerna ut en
sång som handlade om behovet av utbildning, om
barns rätt till god utbildning och sången gick ungefär
så här: ”Vi är barn och utbildning är vår rätt, du ska
lära oss genom kärlek för om du slår oss så går vi till
polisen. Vi är som sparvar som vill prova våra vingar,
håll oss inte instängda i bur, för vi vill bli dem som
löser problemen. Jag ska bryta misären, jag ska bli
läkare och bota de sjuka.”

Temat var ”Självkänsla, självtillit och att våga”.
Gästerna började med att uppmana varje barn att
komma fram till mikrofonen för att berätta sitt namn
och favoritmaträtt. Därefter tränades flickorna i att
agera ledare och fick turas om att intervjua varandra.
Målet var att alla skulle våga träda fram och tala i en
mikrofon framför en stor samling människor. Nästa
avsnitt handlade om flickornas framtidsdrömmar. Var
och en fick ett papper där de skulle skriva ner sina
framtida karriärer. De flesta flickor skrev att de ville
bli lärare, polis eller läkare.
De inbjudna gästerna lärde flickorna ytterligare
en sång. Den handlade om barns rättigheter, om allt
för tidiga äktenskap och om hygien. När dagen började lida mot sitt slut fick fyra av flickorna beskriva
sina upplevelser och känslor av temadagarna inför
sina kamrater och familjer. Alla fyra instämde i hur de
uppskattat och njutit av de olika programpunkterna.
Slutligen framförde fru Jeslin ett tack till alla medverkande, flickor och deras familjer och avslutade årets
sammankomst.
Text och foto: Thomas Ebeneeser
Foto omslag: Susanne Lindgren

Som ni vet skickar vi inte ut inbetalningskort per
post. Vi är måna om att hålla nere våra administrationskostnader till ett minimum.
Kontakta mig om du är osäker på om du erlagt årsavgift eller ej. Ring 019-24 08 43 eller e-maila ulla.
winroth@orebro.bostream.se
Betala in medlemsavgiften, 100 kr, till PG 90 11 31 - 3
Vill du avsluta ditt medlemskap är jag tacksam om du
ger mig besked om detta.
Ulla Winroth, kassör

Intacts Vänner till Indien 2010
Många som har rest till Indien, själva eller med
de resor Britt- Marie samordnat, har vittnat om
fördelarna med att besöka INTACT på plats. Själv var
jag nere under våren 2010 och blev överväldigad
över den öppenhet och ärlighet som organisationen
är byggd på. Det är svårt att resa i Indien och förbli
oberörd. Det är svårt att besöka INTACTs verksamheter och inte bli inspirerad. En känsla av tacksamhet
sprider sig sedan i kroppen när jag tänker på alla
medlemmar i Sverige som möjliggörare till det arbete
som görs i INDIEN. Jag vill att alla skall ha möjlighet
att få träffa våra indiska vänner på plats.
Michael Klint
Michael kommer åka tillbaka till Indien och
INTACT i december och du (som medlem eller intresserad) är välkommen att följa med. Ta chansen att
besöka verksamheten och med egna ögon se vad
dina pengar gör för någon på andra sidan jorden. Är
du intresserad av att följa med? Skicka ett mail till
jonna.fallhagen@gmail.com eller ring 070 646 62 72
så får du mer information. Resan ligger mellan 15-28
december.
Jonna Fallhagen

Ärade medlem!
Vi är snart inne i september månad och 85 medlemmar har ännu ej betalat medlemsavgiften för 2010.

Folkligt, festligt och färgstarkt...
... var det när Intact EQ visade upp sig på
Ridsportens Dag i Uppsala den 22 augusti.
Fem medlemmar ur föreningen visade bilder och
filmer, delade ut broschyrer och medlemsansökningar till besökare i alla åldrar i samband med föreningsmässan vid Akademiska ridklubbens evenemang.

Jenny Almgren och Kristina Hildingsdotter lämnar
snart Sverige för en spännande och intensiv höst på
barnhemmet och ridterapin i Trichy.
Tillsammans med Jenny Ahlqvist och Jonna Fallhagen
hade de under arbetet i montern på Ridsportens
Dag klätt sig i indiska kläder. Mikael Klint, också han
montervärd från Intact EQ, hävdade bestämt att även
hans kläder var inköpta i Indien, men av ett modernt,
västerländskt snitt ...
Många var besökarna som skrev upp sig som intresserade för att fortsättningsvis få information om
Intact och Intact EQ och vykort, foldrar och kylskåpsmagneter hade en strykande åtgång under dagen.
Lasse Nohrstedt

Nya styrelsen
Vi tänkte fortsätta att presentera styrelsemedlemmarna. I det här numret lär vi känna Calle och
Elisabeth lite närmare.
- Hej! Jag heter Calle Alsätra och är vice ordf i föreningen Intacts Vänner. Jag är född och uppvuxen
i en bondfamilj i Järvsö Hälsingland. (För dem som
undrar- ja, jag känner Lill Babs, vi gick en tid i skolan
tillsammans).
Kom till Örebro 1974 via Stockholm efter att ha
startat eget företag i säkerhetsbranschen. Jag har två
barn som numera är vuxna. Jag är sambo med vår
kassör Ulla Winroth sedan 1982 och är bonuspappa
till hennes två döttrar med familjer. Numera lever
jag och Ulla ett angenämt pensionärsliv efter många
år i yrkeslivet. Våra dagar är fulltecknade av diverse
aktiviteter, bland annat av föreningsliv och politiskt
arbete. Jag har haft förmånen att besöka Indien vid
två tillfällen.
- Hej! Jag heter Elisabeth Solin. 2006 besökte jag
Indien och INTACTS projekt. Jag blev både berörd och
imponerad av arbetet med barnen och ville gärna
bidra med min tid och kompetens. Jag är beteendevetare och arbetar med chefsstöd samt är lärare
på Örebro universitet. På fritiden gillar jag att gå på
Friskis & Svettis, yoga och att umgås med vänner.

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

Höstmöte
Boka in höstens medlemsmöte redan nu. Mötet
kommer att hållas den 13 november klockan 14.00
i Örebro.

Planerade styrelsemöten
2010-10-10 kl. 10.00, Örebro
2010-11-13 kl. 10.00 Örebro

Medlemsavgiften
Kom ihåg att betala in din medlemsavgift för
2010 – avgiften är 100: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.
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.

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

Intact EQ
intacteq@gmail.com

