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Intact India firar
20-årsjubileum
Det kom en inbjudan till Intacts Vänner om jubileum den 17 -19
oktober 2012. Intact ville uppmärksamma de 20 åren av hårt och
målmedvetet, framgångsrikt arbete för att förbättra tillvaron för
barn och unga med psykiska och fysiska funktionsnedsättingar i
Tamil Nadu, Indien. En delegation på tolv medlemmar inklusive
ordförande, kassör och vice kassör från Intacts Vänners styrelse
deltog vid Intacts festligheter.
Firandet startade den 17 oktober på Intact Special School (särskolan
som vi varit med och byggt upp). Förberedelserna med alltifrån nymålade
staket till uppbyggnad av scen och övning av uppträdande hade pågått på
skolan under en tid.
Så kom festligheterna igång under ledning av Vinodh Nelson, välkomsttal, uppträdande av buktalare, professionell sång- och musikgrupp, dansare
och övrig trevlig underhållning. Gästerna från Tamil Nadu, Intacts Vänner
och Intact Schweiz tågade upp på scenen, traditionell oljelampständning,
tal och välgångsönskningar samt gåvor överlämnades.
(Fortsättning på nästa sida)

Året som gått
Daglig verksamhet
på ISS
Schysst jul!
Årets julklappsbok

Det hela avslutades med en måltid till alla barnen, ett
hundratal föräldrar och anhöriga, ledamöter i Intacts
styrelse, övriga vänner och gäster. Maten bestod av
biryaniris med kokt ägg, allt inslaget i tidningspapper.
Den 18 oktober åkte vi upp till Kalryan Hills och
skolan i Vellimalay. Lärare och skolbarn tog emot oss.
Gästerna placerades på scenen, tal och lyckönskningar, gästerna fick äran att dela ut ett stort antal priser
till barnen samt njuta av ett fint underhållningsprogram som barnen övat in. Därefter lunch och hemresa till Tiruchy.
Den 19 oktober fortsatte firandet på Opportunity
Campus (möjligheternas land, yrkesskola och daglig
verksamhet för de elever som avslutat särskolan).

Eleverna välkomnade gästerna på traditionellt vis,
berättade om sina dagliga aktiviteter och visade oss
runt på skolområdets odlingar och djurhållning. Därefter bjöds alla på lunch.
Firandet avslutades med seminarium och gruppdiskussioner om framtidsfrågor för Intacts verksamheter. Intacts enhetschefer, delegationerna från
Intacts vänner och Intact Schweiz deltog.
Thomas Ebenezer och alla övriga medarbetare
har gjort och gör ett fantastiskt bra arbete med målet
att hjälpa och förbättra livskvaliteten för de mest
behövande barnen. Vi önskar allt gott till Intacts
verksamheter för framtiden.
Pell Uno Larsson, ordf. Intacts vänner

Året som snart gått, något
om styrelsens arbete.

vi får komma ihåg att gåvor är tillfälliga och vi vet
inget om framtida gåvor. Det finns en viss osäkerhet
med att bygga verksamhet på gåvor jämfört med
långsiktig sponsring. Medel i form av gåvor är ändå
mycket välkommet och de medlen hjälper Intacts
verksamhet genom att de är obundna och kan användas där de mest behövs.
Ridterapin är mycket bra för de barn som kan ta
del av den. Vi behöver fler som åtar sig att sponsra
våra två hästar. Det skulle öka tryggheten för ridterapin i framtiden med sponsorer som åtar sig att bidra
till verksamheten på lång sikt.
Vid Intacts vänners höstmöte den 24 november
hade föreningen en unik händelse genom utgivning
och försäljning av boken ”JAG LEVER” av författaren,
journalisten och medlemmen Lasse Nohrstedt. Boken
som är på 90 sidor är en beskrivning av vår verksamhet i Indien genom barnen i de olika skolorna och
den är rikligt illustrerad med färgfotografier. Boken
är helt enkelt fantastisk! Den finns att köpa för 150
kronor och överskottet går naturligtvis till Intacts
verksamheter. Varmt tack, Lasse.
Ett stort och varmt tack till alla medlemmar,
övriga bidragsgivare, volontärer och aktivister i våra
grupper samt till ledamöter och ersättare i Intacts
vänners styrelse.
God Jul och Gott Nytt År
Pell Uno Larsson, ordf.

Efter årsmötet som ägde rum den 24 mars startade styrelsearbetet med att ta fram verksamhetsplan och budget för innevarande år, 2012.
Arbetet med delegering av uppgifter till de grupper som tidigare etablerats slutfördes.
Samtliga arbetsgrupper har under året genomfört
för föreningen och därmed för Intacts verksamheter
i Indien ett mycket värdefullt och gott arbete. Utan
arbetsgruppernas insatser skulle styrelsen inte kunnat
genomföra årets verksamhetsplan. Volontärverksamheten har fungerat bra och vi behöver volontärer för
att stödja de olika verksamhetsgrenarna, speciellt
ridterapiverksamheten.
Arbetsgruppen för Opportunity Campus (Möjligheternas Land) har lagt ner ett omfattande arbete
på en ny ansökan om projektmedel från Forum Syd,
vi har ännu inte fått beslut på ansökan men har gott
hopp.
Gruppen för rekrytering av faddrar, sponsorer och
medlemmar har lyckats bra, vi är nu över 500 medlemmar i Intacts vänner. Vi behöver fler sponsorer och
faddrar. De har ett åtagande på lång sikt som tryggar
vår verksamhet. I år har vi fått in bra med pengar på
gåvokontot vilket vi är glada och tacksamma för, men

Daglig verksamhet på ISS
På Intact special school Tiruchy bedrivs idag
även daglig verksamhet för de ungdomar som
slutat skolan. Verksamheten består av ljusstöpning i olika former och storlekar, tillverkning av
kuvert, även här i olika storlekar samt papperstillverkning.
Alla dessa aktiviteter består av olika moment. En
del moment kräver mer kunskap och färdigheter än
andra, men det känns som att det finns något för alla
oavsett funktionshinder.
Ungdomarna får handledning av personal och
kan på det sättet bli någorlunda självständiga i de
olika momenten. Under dagen hinner man även med
att läsa, räkna och skriva. När jag besöker verksamheten så möts jag av en varm och glad stämning,
skratten avlöser varandra och det uppstår spontan
dans och sång. De visar mig runt med stolthet och
man förstår att aktiviteterna är oerhört viktiga för
ungdomarna och att de känner sig delaktiga i ett
sammanhang.
Det som tillverkas ska sedan säljas och där finns
också kunskap som är viktig att lära sig för dessa ungdomar. Det handlar om att få kontakt med samhället
utanför skolan och träna siffror och pengars värde.
Lokalerna är små och de teoretiska ämnena får man
utföra sittandes på golvet i korridoren.

För en Schysst Jul!
Första helgen i advent hölls den rättvisa julmarknaden i centrala Stockholm som är ett samarbete mellan Forum Syd och Studiefrämjandet och där man
kunde köpa ekologiska, klimatsmarta och rättvismärkta julklappar.
Intacts Vänner medverkade för första året och
förutom att kassan blev full – 8377 kronor – bjöd
Jenny Ahlqvist på ett seminarium om ridterapi och
Mattias Stål med vänner försåg hela julmarknaden
med levande musik. Om inte det hade varit nog så
fick vi också kontakt med flera drivna och kompetenta personer som vill åka som volontärer till Intact!
Tusen tack till alla er som var med!
Emilia Zika

Två flickor på ISS bearbetar fibrerna i pappermassan med
var sin träklubba.

Bakgrund
För en tid sedan lämnade allt fler flickor som arbetstränade på Möjligheternas Land sin utbildning. Det
visade sig bero på föräldrarnas rädsla att det förekom
sexuella relationer mellan ungdomarna, och att flickorna därav skulle bli gravida.
Då blev det givetvis viktigt för Intact India att så
snabbt som möjligt erbjuda en annan, likvärdig yrkesförberedande verksamhet där de unga kvinnorna kan
fortsätta att utbilda sig.
Intacts Vänner har ansökt och preliminärt beviljats
bistånd från Forum Syd för den nya verksamheten.
Karina Jernström/ Emilia Zika

Årets julklappsbok för alla
Intacts Vänners vänner!

Malin Jensen, ny i styrelsen 2012

Allt överskott går oavkortat till verksamheten
i södra Indien.
Jag lev
er!
Intact ger
barn en and
ra

Det sägs att man i juletid ska
tänka speciellt på barnen, och
då barn som haft det extra
svårt. Årets julklappsbok ”Jag
lever!” handlar om Hari som
bara var två-tre år gammal
när han övergavs av sina
föräldrar. I ett knyte låg han en morgon utanför ett
hinduiskt tempel i staden Trichy i södra Indien. Boken
handlar också om Saryanya som var ett gatubarn när
hon hittades. Flickan Amundha Maria fann renhållningsarbetare bland soporna efter en festival.
Alla tre barnen har flera saker gemensamt. De
har funktionsnedsättningar och har blivit övergivna
av sina föräldrar. I dag bor de på Intact Special School
i Trichy där de förutom att få mat och husrum också
deltar i skolundervisning, sjukgymnastik och ridterapi. De har omtänksamma och trygga vuxna omkring
sig. De har en okuvlig livslust. De har fått en andra
chans till livet.
Köp boken! Kontakta Ulla Winroth i Örebro.
Telefon 019 – 24 08 43, mobil: 070 – 414 49 00.
E-post: ulla.winroth36@gmail.com
chans

lasse No

hrstedt

Jag kom i kontakt med Intacts vänner via Intact EQ.
Våren 2009 volontärjobbade jag med en förstudie
för ridterapin och tillbringade då drygt två månader
i Indien. Det var ett spännande arbete och det känns
roligt att nu få följa arbetet och samtidigt sätta sig in
i det styrelsen gör här i Sverige. Till vardags jobbar
jag som arbetsterapeut på barn och ungdomshabiliteringen.

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

