NR 1 2022

MEDLEMSBREV

Intacts Vänners årsmöte

I DEN HÄR UPPLAGAN

Välkomna till Intacts Vänners årsmöte den 19 mars
kl. 13.00 via Teams! Länk till mötet skickas ut via
melj och kommer att läggas upp på
www.intactssvanner.com. Ingen föranmälan krävs.

ÅRSMÖTE 19/3

Dagordning och annat mötesrelaterat underlag
kommer också skickas ut via mejl och finnas
tillgängligt via Intacts Vänners hemsida.
Under mötet kommer bland annat verksamhetsplan
och budget för 2022 fastställas och val av styrelse
göras. Vi ses på mötet!

Medlemsavgift för 2022
Fakturor avseende medlemsavgiften för 2022 har
skickats ut. Kolla gärna din skärppost om du inte
fått mejlet innehållande fakturan. Om du ändå inte
hittar
den
är
du
välkommen
att
mejla
intactsvanner@gmail.com så hjälper vi dig.

MEDLEMSAVGIFT FÖR
2022

MEDLEMSMÖTE

BEHOV AV FADDRAR

KONTAKT &
MEDLEMSINFORMATION
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Medlemsmöte
Den 30 januari hölls årets första medlemsmöte där Bharathi och Pouline från Intact var
med och berättade om olika aktuella projekt. Om du har önskemål om att höra teamet i
Indien berätta om specifika projekt eller ämnen under framtida medlemsmöten så hör
gärna av dig till intactsvanner@gmail.com

Kalrayan Hills Health Project 2021
Det första projektet som presenterades var hälsoprojektet i Kalrayan Hills. För att
minska smittspridningen av covid-19 förbjöd den indiska regeringen utförandet av
program som Intacts Medical Camp under 2021. Intact gjorde därför om innehållet i
Medical Camp för att kunna fortsätta erbjuda vård till Kalrayan Hills byar. Medical
Camp döptes om till Covid Awareness Program och Intact sökte tillstånd att genomföra
programmet i ny regi. Programmet i sin nya form syftar till att sprida information om
covid, hur man minskar risken att smittas samt vad man ska göra om man insjuknar.
Programmet tillhandahåller även masker, tvål och handsprit. Under 2021 besöktes 46
byar och nådde 4219 personer.
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Action Against Anemia (AAA)
Under mötet berättades det även om ett nytt
projekt. Intact India har nyligen inlett arbetet
med en ny hälsoorienterad insats: Action
Against Anemia (AAA). Anemi, eller blodbrist,
innebär att man har för lågt antal röda
blodkroppar vilket påverkar blodets förmåga
att transportera syre. Den främsta orsaken till
blodbrist är näringsbrist, framförallt brist på
järn. 2016 var så många som 58% av barn och
50% av gravida kvinnor i Indien drabbade av
blodbrist.

AAA bedrivs i byar i Kalaryan Hills-området och riktar sig till mammor och barn i bergsbyar.
Programmet startade då indiska studenter som studerade utomlands bestämde sig att arbeta för att
försöka utrota järnbrist i fattiga delar av Indien. Deras inledande studie inkluderade bara två barn
och två kvinnor men resultaten var så positiva att när projektet presenterades för Intacts Board of
Trustees, bestämde man att utöka projektet till fler förmånstagare i fler byar. Idag levererar Intact
järnrika matpaket och kosttillskott med järn och folsyra till kvinnor och barn i Kalaryan Hills via
AAA. Under 2022 är målet att inkludera ytterligare 5 byar i projektet.

Action Against Anemia (AAA)
Tillhandahåller följande stöd:
Kosttillskott med järn och folsyra
Järnrika matpaket
Avmaskning
Frekvent testning och behandling med fokus på målgrupperna
gravida kvinnor, ammande mammor, ungdomar och barn
Insatser för att öka kunskapen om vikten av att äta järnrik
kost och vilka lokalt tillgängliga livsmedel som är järnrika
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Fortsatt behov av faddrar
Under pandemin har ett par av våra faddrar valt att avsluta sina fadderskap och vi vill
därför gärna få in nya faddrar. Intacts Vänner har två fadderverksamheter som är
kopplade till Intact Special School (ISS) respektive till flickors skolgång.
ISS-fadderskap är 2 400kr per år och fadderskap för en flickas skolgång är 1 500kr
per år. Om du är intresserad av att bli fadder är du hjärtligt välkommen att maila
intactsvanner@gmail.com eller direkt göra en insättning antingen via Pg 90 11 31-3
eller Swish 1234795613. Märk insättningen eller swishen med ”ISS fadder” eller
PHOTO BY MARTIN R. SMITH
"Flicka".

Om 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.
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
Kassör Catharina Grins Kjellander:
grinskjellander@gmail.com

Frågor om medlemsbrevet?
Maila philippa.hultkvist@hotmail.se

