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TEMA

Möjligheternas Land
Vi tittar närmare på projektet Möjligheternas
Land. Projektet syftar till att ge unga vuxna
med utvecklingstörning en yrkesutbildning
och en sluss ut i arbetslivet. Projektet finansieras till stor del av SIDA/Forum Syd.
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Inbjudan:
Medlemsmöte 13
november
Volontär till
Möjligheternas Land
Hundra medlemmar
2010!

Nya projekt medför nya utmaningar, och jordbruket och djurhållningen har också stött på en del
svårigheter. Bland annat visade det sig att korna som
inköptes med tanke på att ge en hög mjölkavkastning
inte klarade värmen och har därför sålts.
Nya kor, 6 stycken, av lokal ras har nu köpts in.
Höns och getter finns också på gården, som är drygt
3 hektar stor. Kompostering och svampodling är
andra beståndsdelar i OC:s jordbruksverksamhet. För
de ungdomar som kommer från mer urban miljö behövs ett alternativ till en jordbruksutbildning, därför
har även verksamhet med kuverttillverkning startat
på OC.

Möjligheternas Land
När eleverna på Intact Special School växte ur
skolbänkarna uppstod frågan om hur de skulle kunna
försörja sig - en yrkesutbildning i jordbruk tog form.
Våren 2008 började verksamheten i liten skala, en
dryg halvmil från Intact Special School, i väntan
på flytten till ett större landområde på andra sidan
Tiruchirapalli. Flyttlasset gick en bra bit bort (fyra mil)
till byn Kariamanickam hösten 2009 och det tidigare
landområdet (Tirumalasamithram) togs istället över
av HRTC, Intacts Ridterapicenter.

Idag, ett år senare, bor och arbetar 18 ungdomar
med funktionshinder på området och får lära sig att
bedriva land- och djurskötsel med en ekologisk profil.
Ansvarig ledare är Miss Jasmine, som jobbar tillsammans med en specialpedagog, en husmor/föreståndarinna och tre lantarbetare. De flesta bor på området tillsammans med ungdomarna.

Men OC är mer än bara en yrkesutbildning i jordbruk/papperstillverkning, inom projektets ram jobbar
Intact på bred front för att försöka förändra attityder
i samhället. Man har tagit initiativ till en föräldraförening för föräldrar till utvecklingsstörda barn och
ungdomar, arrangerar träffar för särskolor och NGO:s
(non-governmental organisations) från hela distriktet. Intact har också producerat en informationsfilm
som de visar för skolungdomar (Catch them youngprojektet), de arbetar med gatuteater som ett sätt
att nå ut (Actions for acceptability) samt samarbetar
med socionomutbildningen på Bishop Heber College
i Tiruchirapalli. På ett så brett sätt som möjligt vill
man långsiktigt förändra attityden till utvecklingsstörda män och kvinnor. OC har stöd från Forum Syd/
SIDA och vi fick nyligen rapporten för 2008-2009
godkänd. Nu hoppas vi att ansökan för 2011-2013
ska bifallas.
Text: Matthias Ståhl & Emilia Zika
Foto: Thomas Ebenezer,
Foto omslag: Emma Tejler
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Utdrag ur reseskildring

Välkommen till medlemsmöte!
Lördagen den 13 november
kl. 14.00
Trefaldighetskyrkan, Södra Strandgatan 3,
Örebro

I februari så fick jag möjlighet att besöka Intact
special school (ISS) utanför Tiruchirapalli i Indien. Jag
har rest en del i Asien men aldrig besökt Indien förut
så det blev en stor upplevelse för mig.
Vi möttes av stor gästvänlighet av personalen och
nyfikna blickar från barnen. En del barn tog direkt
kontakt med oss medan andra var mer avvaktande.
En flicka ville vara väldigt nära och satt som fastklistrad i knäet den första tiden. Jag var med i skolan så
mycket jag kunde. Jag arbetar som tal och specialpedagog på en särskola så naturligtvis studerade jag
verksamheten ur ett pedagogiskt perspektiv delvis
omedvetet... Läs hela resebrevet på vår hemsida...
www.intactsvanner.com
Karina Jernström

Program:
Presentation och rapport från våra 		
verksamheter
Videohälsningar från volontärer på
plats i Indien
Indisk dans
Nyheter inför 2011
Kaffe & kaffebröd

Volontär till Möjligheternas Land

Lotterier
Varmt Välkomna önskar styrelsen!
Anmäl dig gärna i förväg så vi kan beräkna
kaffebröd. intactsvanner@gmail.com eller på
telefon till Barbro Redin, 019/106 054.

Julklappstips!
Köp ett tegelstenskort och ge bort till nära och kära
eller dina anställda. Finns att köpa på mötet eller hos
kassören. Ulla Winroth, 019-240843. ulla.winroth@
orebro.bostream.se

Sven och Galina Bjerlestam kommer att åka som
volontärer till OC i månadsskiftet nov-dec 2010, och
stanna i ca 4 månader. Sven är 69 år, välmeriterad
agronom och har bland annat arbetat som rektor
för en lantbruksskola på Gotland, samt med SIDAutvecklingsprojekt i en del forna sovjetrepubliker.
Han har bott i Ukraina sedan 1997 och är gift med
Galina, som är ingenjör. De kommer att bo på Möjligheternas Land och sprida sin yrkeskunskap både till
elever och lärare på OC, och ge förutsättningar för att
utveckla jordbruket långsiktigt.
Text: Mattias Ståhl
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Nya styrelsen

Hundra nya medlemmar i år!

Vi fortsätter att presentera styrelsemedlemmarna.
- Hej! Jag heter Ulla Winroth och har arbetat som
lärarutbildare i 30 år vid Örebro universitet, är
numera pensionär. Jag var en av fyra som startade
Intacts Vänner för tolv år sedan. Orsaken var mina
starka upplevelser efter att jag varit med studenter
till Indien på fältstudier som kursansvarig för kursen
Solidaritet, Bistånd och Utveckling. Jag har under
årens lopp besökt våra olika projekt vid flera tillfällen. Vid mitt senaste besök 2009 fick jag vara med att
under ”pompa och ståt” inviga Möjligheternas land.
Jag kände mig glad, stolt och ödmjuk inför vad Intacts
Vänner kunnat förverkliga. Jag har varit kassör under
alla år samt ansvarar även för medlemskontakterna
och delvis även för fadderverksamheten. Mitt engagemang i Intacts Vänner är som pensionär en berikande sysselsättning och jag gläds över en förening i
utveckling.
- Hej! Jag heter Jonna Fallhagen och kom till Intacts i
och med sammanslgningen med Komal Sweden. Jag
åkte till Indien första gången som femtonåring för att
hälsa på mitt fadderbarn och sen dess har jag varit
tillbaka till detta fantastiska land fem gånger till. Jag
är engagerad i Intact EQ, ridterapirprojektet.

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.

Under 2010 har föreningen redan fått över 100 nya
medlemmar!

Planerade möten
Styrelsemöten:
2010-11-13 kl. 10.00, Örebro
2011-01-23 kl. 10.00 Örebro
2011-03-19 kl.10.00 Örebro
Medlemsmöten:
Höstmöte: 2010-11-13 kl. 14.00, Örebro
Årsmöte: 2011-03-19, kl 14.00, 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

plusgiro 90 11 31-3
www.intactsvanner.com

