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MEDLEMSBREV

I DEN HÄR UPPLAGAN

Intacts Vänner på Gotland
Den 26:e oktober gästade vår styrelsemedlem Elna

INTACTS VÄNNER PÅ

öppet hus på terra Nova kyrkan på Gotland. Hon

GOTLAND

berättade om sina upplevelser från sin tid som
volontär på Intact India och om Intacts arbete. Efter
föredragningen fick besökarna möjlighet att ställa

BEHOV AV FADDRAR

frågor och köpa handgjorda kort från Intact Special
School.

Tillställning

var

lyckad

med

drygt

20

JUL PÅ INTACT

intresserade kyrkobesökare.

GE BORT ETT MEDLEMSKAP
ELLER EN JULGÅVA

KONTAKT &
MEDLEMSINFORMATION
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Stort behov av faddrar
Intacts Vänner har två fadderverksamheter
som är kopplade till Intact Special School
(ISS) respektive till flickors skolgång. Under
pandemin har ett par av våra faddrar valt att
avsluta sina fadderskap och vi vill därför
gärna få in nya faddrar.

Intact

Special

School

är

till

viss

del

finansierad av statliga bidrag men skolans
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byggnader och verksamhet är till stor del
beroende

av

fadderskap

och

gåvor.

Som

fadder för Intact Special School finansierar
du undervisning och uppehälle för ett barn på
skolan. Dessutom täcker pengarna kläder,
sjukvård, mat, och träning, oavsett om det är
sjukgymnastik, yogaövningar, simning eller
ridterapi.

Julfina. Flickan till höger är utklädd till julgran

Att låta flickor gå i skolan ger dem större inflytande i sina hembyar och stärker deras
position i samhället. Det är även visat att flickor som gått i skolan, i högre
utsträckning ser till att deras barn i sin tur går i skolan. Intact har därför valt att
fokusera på flickors utbildning, för att på så sätt långsamt kunna förändra attityder
och traditioner. En vision är också att vissa flickor ska återvända till sina hembyar
som utbildade sjuksköterskor och lärare efter studierna.
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 "Flicka".
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Jul på Intact ISS
Julfirandet på Intact Special School kommer på grund av pandemin vara
sparsamt men är likväl planerat till den 23 december. Eleverna har under
december

tränat

på

sånger,

danser

och

sketcher

för

firandet.

Rektor

Sathyabama berättar att firandet inleds med att en donator från polisen håller
tal för barnen. Därefter blir det uppträdande av eleverna, Adults Girls Homepraktikanter och praktikanter från Agriculture Campus i Kariamanickam.
Till middag serveras lammkötts Biriyani. Avslutningsvis kommer tomten till
tonerna från Jingle Bells och delar ut julklappar, kakor och kolor!
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Ge bort ett medlemskap
eller en julgåva
Vill du ge bort en julklapp som gör skillnad? Skänka en julgåva eller ge bort ett
medlemskap genom att swisha 1234795613. Ange antingen ”Julgåva” eller ”Medlem +
mailadress” under Meddelande beroende på vad pengarna avser. Är medlemskapet en
julklapp? Vänligen maila intactsvanner@gmail.com och informera om medlemmens
namn och mailadress så vi kan skicka gåvobeviset till dig och välkomstmailet till den
OTO BY MARTIN
nyaP Hmedlemmen.

R. SMITH

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

