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God Jul & Gott Nytt År
2011 lider mot sitt slut och vi står inför ett nytt år och nya utmaningar. 2012 blir ett viktigt år och det kommer att ske förändringar
inom föreningens arbetssätt. Vi står inför att fördela arbetet mellan
en styrelse och ett verkställande utskott för att underlätta arbetet
och göra transparensen än mer tydlig. Vi har en blomstrande verksamhet som växer på alla hörn och kanter och det kräver struktur.
Vi har ett 90-konto och stöd från SIDA/Forum Syd och det kräver
kvalitet och uppföljning. Vi har ett ansvar gentemot våra medlemmar och
en önskan om delaktighet och insyn. Vi vill behålla den lilla föreningen där
fortfarande 97 kronor av 100 går direkt till verksamheten samtidigt som vi
vill klara av att vara professionella och möta kraven från SFI och FRII. För att
uppnå detta så är det viktigt att vi har representanter på plats i Indien. Det
är med glädje jag ser på nästa års fullbokade volontärkalender som börjar
med att Lasse Nohrstedt åker till skolan, Jeanette Malmros till ridterapiprojektet och senare under våren ansluter Karina Järnström till skolan.
(Fortsättning på nästa sida)

Ruth till Trichy
Volontärer på väg
Bidrag beviljat

Även inför hösten ser det lovande ut med Sofie Tostemar som är sjukgymnast och Fia Bengtsson som är
arbetsterapeut. Ruth Brännvall åker ner en kortare
period nu i december för att göra en uppföljningsresa på Möjligheternas Land och Pell-Uno Larsson
kommer att åka ner tre veckor i december/januari för
att följa upp arbetet i Kalryan Hills, Tsunamiprojektet
och hälsoprojektet.
Med alla dessa personer som är på väg ner med sin
kunskap, engagemang och förmåga att dokumentera

är jag övertygad om att vi kommer att klara våra mål.
Vi hoppas att 2012 blir ett år med ännu fler engagerade medlemmar och hör gärna av dig om du vet
något sammanhang där du vill att någon från styrelsen eller tidigare volontärer kommer och berättar om
verksamheten.
Vi i styrelsen vill tacka alla medlemmar och bidragsgivare som hjälpt till i vårt arbete under 2011.
God Jul & Gott Nytt År önskar
Styrelsen genom Jonna Fallhagen Gohil

Entreprenören Ruth
åker till Trichy
Ruth Brännvall jobbar med entreprenörskap
och företagande i utvecklingsländer. Under året
har hon framförallt arbetat med att lansera
Sidas nya fond ”Innovations Against Poverty”.
Hon har marknadsfört fonden i Sverige och
Afrika tillsammans med de svenska ambassaderna.
I Indien hjälpte hon för några år sedan en ideell
organisation som också startat skolor i landsbygden
att utveckla deras operativa strategi.
Intact kom hon första gången i kontakt med
under en studieresa i Indien när hon läste en biståndskurs vid Örebro Universitet. Sedan dess har hon haft
sporadisk kontakt med Thomas Ebenezer, men sedan
de träffades igen i Sverige för drygt ett år sedan
började hon engagera sig som rådgivare till styrelsen
i Intacts Vänner. Ett resultat av det blev förslaget till
den nya organisationen och arbetssättet, för att gradvis implementera FRIIs kvalitetskod (Frivillig organisationerns insamlingsstiftelse).
- Jag har försökt att ge Intact råd och stöd i hur
man kan bli effektivare i det fantastiska arbete som
alla lägger ner frivilligt. Vi har också pratat en del om
hur Intact behöver vara tydlig med sina värderingar
så nu finns värdegrunden publicerad på hemsidan.
Den 19 december reser Ruth till Intact i Indien för

att utvärdera årets arbete på Opportunity Campus,
Möjligheternas Land.
- Det ska bli mycket intressant att se hur verksamheten utvecklas där. Jag ska även ta med några egna
ideer på nya produkter som ungdomarna där skulle
kunna lära sig göra och som eventuellt kan fungera
att sälja i Sverige, säger Ruth Brännvall.

Jeanette vill bidra till att
förbättra barns vardag
Jeanette Malmros är 42 år och har två vuxna
barn. Från mitten av februari 2012 till mitten av
maj kommer hon att vara volontär för Intact EQ
och ansvara för stall och ponnyn.
– Jag är gift sedan 22 år med samma man och vi
bor på en liten gård med tre hästar utanför Helsingborg i Skåne. Jag har ridit större delen av mitt liv och
det gäller även mina barn. Jag är utbildad undersköterska och mentalsköterska och har verkligen trivts
med arbetet inom vården. Vi har även varit familjehem för placerade barn och det har periodvis varit
både arbetsamt men samtidigt givande.
Jeanette ser sig som glad och flitig som gillar livet
och vad det har att ge. Alltid nyfiken på att lära mer
om det mesta.
– Mina förväntningar på denna resa är att kunna

Jeanette Malmros har lång erfarenhet av att arbeta med
hästar och blir en bra länk i arbetet med hästunderstödd
terapi för barnen på ISS.

ge tillbaks lite till denna världen för det jag har fått.
Att kanske kunna förändra lite för barnen i deras
vardag och sprida glädje. Ja, jag ser verkligen fram
emot att bege mig till södra Indien. Det ska bli så
spännande!
Jeanette Malmros

Nu bär det snart av …
I februari 2012 lämnar jag snö och is för att under tre månader vara verksam som volontär vid
Intact Special School. Det är en gammal dröm
som går i uppfyllelse.
Jag är väldigt glad och stolt över att jag klarat de
kriterier som satts upp för att få bli volontär i Intacts
regi. Jag är fyllda 54 år och ingen mästare i engelska,
men förhoppningsvis har jag andra kunskaper och erfarenheter som kan vara till gagn för verksamheten i
Indien. Som pedagog och journalist blir mitt uppdrag
i Trichy att både samla material till en bok i Intacts
Vänners regi och att utveckla eftermiddagsomsorgen
och helgaktiviteter för de barn som bor på barnhemmet.
Jag är mycket glad över att vara en del av Intacts
Vänner. I mitt arbete som grävande journalist har jag
genom åren haft tillfälle att granska andra hjälporganisationer. Uppdrag som fört mig till både ensliga
hangarer hos maffian i Estland och till ett enormt
påkostat högkvarter för en hjälporganisation med

Vid Lasse Nohrstedts förra besök på ISS i februari 2010
sjöngs barnvisor på svenska, tamil och engelska.
Foto: Karina Jernström

huvudsäte i Schweiz. Intact India och Intacts Vänner
har barnen och verksamheten främst, något som jag
uppskattar och värdesätter oerhört mycket.
Lasse Nohrstedt

Helli samlar in tavlor
och andra konstverk
Intacts PR- & informationsgrupp har haft sitt
första möte. Ett förslag från gruppen är att se
om arbetsgrupp Aktiviteter och PR/information
kan fungera som en enda grupp, dit medlemmar som vill genomföra aktiviteter kan vända
sig för att få tips, material och dylikt.
Sofia Winroth sköter även i fortsättningen föreningens hemsida. Hon kommer under 2012 att göra om
en del av hemsidans utseende. Sofia lägger även upp
en facebooksida för Intacts Vänner och kopplar den
till hemsidan.
Lasse Nohrstedt är föreningens webbredaktör
och tar emot material till hemsidan och hjälper till
att redigera. Han sätter ihop nyhetsbreven efter att
ha fått material från volontärer och andra medlemmar. Han tar också initiativ för att få in material inför
utgivningsdatum. Lasse skapar en bildbank på sajten

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.

Dropbox för internt bruk på hemsidan. Där samlar vi
bilder som alla i styrelsen + arbetsgruppsledare och
verksamhetsledare kan nå.
Helli Malers har gruppens uppgift att samla in
tavlor och annan konst som skänkts till Intacts Vänner och som ännu inte auktionerats ut. Förslagsvis
kan vi locka medlemmar att köpa via hemsidan och
/ eller ha lotteri på årsmötet 2012. Lotteri kan även
genomföras via hemsidan.
PR-gruppen vill skapa en PowerPoint - presentation över Intact och dess olika verksamheter. Det
handlar om en presentation som vilken medlem
som helst kan använda i syfte att informera andra
föreningar eller annan intresserad grupp, exempelvis
skolor, för att prata om vår verksamhet – och värva
medlemmar. Sammankallande i arbetsgruppen är
Elisabeth Solin.

Hurra för Bra & Begagnat!
Vid mitt sedvanliga lördagsbesök på Bra & Begagnat
i Örebro här om veckan träffade jag föreståndare
Bengt-Åke Gustafsson som gav mig glädjebeskedet
att man beviljar oss de 40.000 kronor som vi ansökt
om. Han förklarade vidare att de har stort förtroende
för vårt arbete. Det tycker jag är mycket glädjande.
Pengarna ska gå till Intacts Horse Riding Therapy
Centre, för att bygga ett säkert staket runt området
och en handikappanpassad paddock.
Ulla Winroth

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.
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Kontakta styrelsen:
intactsvanner@gmail.com
Ulla Winroth, kassör
Telefon: 019-24 08 43
ulla.winroth36@gmail.com

Intact EQ
intacteq@gmail.com

