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Två personer som betytt mycket för Intacts Vänner och Intact India har gått bort.

Under 2022 har Carl-Anders, Calle, Alsätra och Gunilla Lundberg lämnat oss. De

har gemensamt stärkt Intact och Intacts Vänner oerhört. 

Calle brann för flickors rätt till utbildning. Han var engagerad i Intacts vänners

styrelse i många år där han hade administrativt ansvar, skötte mejlen och

stöttade Ulla med ekonomin.  Gunilla var en stöttande del av Intact i över 20 år.

Genom hennes generositet och varma engagemang sponsrades barns utbildning

på Intact Special School och Gunilla Hostel byggdes i Kalryan Hills för att

möjliggöra bergsbarns skolgång. Deras minne och arv lever kvar med oss! 

Till minne av Carl-Anders & Gunilla

Under sitt besök i Indien tidigare i år intervjuade Signe Pinto några av

kvinnorna som bott på Intacts Girls Hostel, gått i någon av Intacts skolor eller

fått sin skolgång sponsrad av faddrar från Intacts Vänner. Gemensamt för

kvinnorna är deras ambition och studiemotivation. Nedan följer en intervju men

du kan läsa fler på Intacts Vänners hemsida eller på Facebook! 

Möt Intacts elever!



Anitha går sista året på gymnasiet (higher secondary school). Hennes

favoritämne är matte och hon har en talang för problemlösning. Efter studenten

planerar hon därför att studera ekonomi. Anitha gick på Intact Matriculation

School i grundskolan och är tacksam för sin tid på Intact. 
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Studenten Anitha

Hennes främsta minne från skolan är hur

omhändertagande alla var av varandra.

Hon berättar även om lärarnas passion

för eleverna och deras studier. Anitha är

väldigt mån om sin utbildning och tycker

att alla tjejer ska ha chansen att gå i

skolan. Hon förklarar hur en utbildning

leder till ett bättre liv och är nödvändig

eftersom det ger kvinnor en förståelse för

sina rättigheter. Med en utbildning ökar

även chansen till självständighet, för som

Anitha själv konstaterar “You can’t rely

on a man.” Utöver planen på att läsa

vidare drömmer Antiha om att resa

utomlands och se världen.

Frågor om medlemsbrevet?
Maila philippa.hultkvist@hotmail.seintactsvanner@gmail.com

Kassör Catharina Grins Kjellander:

Kontakta styrelsen:

grinskjellander@gmail.com

PLUSGIRO 90 11 31-3

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.

Om Intacts Vänner


