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Välkomna till Intacts Vänners årsmöte den 25 mars kl. 11.00. Mötet är digitalt 

 och länk skickas ut via epost och läggs på www.intactsvanner.com senast 11

mars. Deltagande på årsmötet kräver ingen föranmälan. Årsmötesunderlag

kommer finnas tillgängligt på Intacts Vänners hemsida, länk dit skickas ut via

mejl. Motionsförslag skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före

årsmötet. 

I direkt anslutning till årsmötet kommer Catharina, Mélanie och Disa från

styrelsen att hålla en kort presentation (15-20 minuter) om besöket i Indien i

februari. Vi ses på mötet!

Dags för årsmöte!

Fakturor avseende medlemsavgiften och även sponsorskap för 2023 kommer att

skickas ut under februari. Håll gärna koll på din inbox. Kontakta gärna

intactsvanner@gmail.com om du har några frågor!

Medlemsavgift 2023

http://www.intactsvanner.com/


Vilket härligt mottagande! Både barnen och lärarna välkomnade oss med en otrolig

värme och energi. Första dagen möttes vi av barnens dagliga ”assembly”. Där mottogs vi

med öppna armar och dekorerades med varsina halsband av barnen. Rektorn, Kahvita,

gav oss en rundtur i skolan och vi fick besöka de olika klasserna. Det var glädjande att

mötas av så passionerade lärare med kreativitet och öppenhet i sitt lärande. De

berättade hur de varje fredag har lärarmöten där de utvärderar, delar reflektioner från

veckan och planerar målen för nästa. ”Together we are stronger” klädde tavlan från

senaste mötet och detta var också vad ledningen utstrålade i sitt samarbete sinsemellan.

Något som gladde mig lite extra att se. 
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Två dagar på Intact Matriculation
School i Vellimalai

Den andra dagen fick vi uppleva en typisk

morgon för eleverna som inte bor på skolan.

Vi åkte med skolbussen upp i bergen, där vi

mötte barnen som stod väntandes redo för en

ny skoldag. Välkammade, klädda i

skoluniformer, vissa helt själva ute på

landsbygden och andra i samlad trupp i de

något mer tätbebyggda byarna. Det var

imponerande att se att alla barn var redo i tid

när bussen anlände. Stämningen i bussen var

härlig där barnen glatt välkomnade varandra

och sätena alltid rymde ytterligare en

kamrat. 

 

Denna korta men upplevelserika vistelse på

Intact Matriculation School sammanfattar

jag som en oas fylld av glädje, energi och

engagemang. Det var en ära att få besöka och

se deras dedikerade och passionerade arbete! 

Av Amanda Kjellander,

förstagångsbesökare i Vellimalai



Independent living som fokuserar på att stärka individer genom olika

utbildningar, workshops, mentorskap, möjlighet till att självständigt boende och

stöd med att hitta arbetsplats. 

Förändra samhällsattityd som jobbar med att nå ut till skolbarn, gatuteater,

utbildning av statlig personal som polisen. Under projektet har man uppnått de

imponerande siffrorna av 51 000 personer som sett gatuteatern och 50 800

skolbarn.

Att skapa familj-associationer och stötta dem för att driva arbetet på lokal nivå,

samt hålla regionala konferenser.

Tillhandahålla arbetsträning och fortgående stöd efter arbetsplacering.

Att arbeta med att stärka ledarskapet hos teamet på Intact Intact.

Februari 2023 var det dags för resa till Indien för att samla data inför

slutrapportering av projektet som finansieras av ForumCiv (tidigare Forum Syd).

Resan innebär besök på de olika platserna där projektet bedrivs, möten i olika

konstellationer för att hämta in reflektioner och data från alla involverade - även de

som projektet ska nå - och ledarskapsutbildning. Vi passade även på att börja planera

för nästa projekt som vi hoppas få beviljat för 3 år framöver.

Projektet är uppdelat i olika delmål:
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Rapporteringsresa



intactsvanner@gmail.com
Kontakta styrelsen:

SWISH 123-90 11 313

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 96

procent av pengarna når projekten i Indien.

Om Intacts Vänner
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Rapporten ska både lyfta resultat från ett kvantitativt perspektiv, men även gärna

påvisa kvalitativa förändringar. Ett exempel på det som kan tänkas litet, men i

Indien är ett stort steg, är att en förmånstagare på skolan fick pryda affischen för

lysningen av sin brors bröllop som sätts upp på offentlig plats.

Under besöket besökte vi även Intacts ‘vanliga’ verksamhet och njöt av alla glada

skratt både hos barnen i Vellimalai och Trichy, samt stämde av alla fadder- och

sponsorskap.

Av OC-projektets arbetsgrupp


