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Manni är en av de ungdomar som erbjudits arbete på Intact Special School i Trichy. I flera år har han varit en omtyckt och 
noggrann grindvakt.

Pengarna kommer fram
Pengarna kommer fram, pengarna behövs och bidrar till väsentligt 
förbättrad livskvalitet barnen som får möjlighet att gå i särskolan 
och därefter i yrkesutbildning, flickor som får möjlighet att gå i 
skola och som kan fortsätta på universitet samt all annan verksam-
het som drivs av Intact i Indien.

Intacts Vänner följer upp verksamheterna minst en gång per år då förening-
ens ordförande fått styrelsens förtroende att genomföra uppföljningen på 
plats i Indien. Det finns mycket att säga och här kommer en kort rapport. 
En fylligare rapport ges på årsmötet och där kan alla deltagare ställa frågor 
även till övriga medlemmar som besökt Intact.

Ordförande sum-
merar året som gått

Kallelse till årsmöte



Intact Specal School (ISS)
Intacts Vänner stödjer 83 barn inskrivna i ISS, varav 
46 barn deltar i undervisningen på särskolan (som 
skulle kunna ha ytterligare två barn med den beman-
ning av speciallärare som skolan har), 17 (+10 ung-
domar som sponsras indirekt genom projekt genom 
Forum Syd) ungdomar ges möjligheter till yrkes-
utbildning i två år på OC1 (OC, Opportunity Campus) 
alternativt OC2 efter särskoleutbildningen, 2 barn går 
på dövskola och 8 barn är numera antagna på indiska 
statens normalskola vilket är mycket glädjande och 
säger en hel del om den goda kvaliteten som särsko-
lan har.

Kopior av riktiga rupiessedlar används i matematikunder-
visningen för eleverna i de högre klasserna…

… medan de yngre barnen lär sig att räkna med hjälp av 
kapsyler.

Idag hjälper Saryanya till att sköta Koko och Jerry och leder 
ponnyn när mindre barn rider i terapin.

Saryanya är häst-
tjejen som var en av 
huvudpersonerna i 
boken ”Jag lever!”

Horse Riding Therapy Centre

En viktig verksamhet som är knuten till särskolan är 
ridterapin med en anställd sjukgymnast som tillsam-
mans med volontärer med stor framgång ger barnen 
möjligheter till ridning och skötsel av två hästar. De 
barn som har möjlighet att delta i terapin har påtag-
ligt förbättrat sina resultat i särskolan.

Hästarna är numera flyttade från en tidigare 
plats, sju kilometer från skolan, till skolan. Detta har 
medfört en påtagligt reducerad kostnad och barnen 
har nu lättare tillgång till hästarna. Allt har ju både 
en fram- och baksida, vilket innebär att hästarna 
behöver få en större hage att vara på än den ytan 
som finns inom skolan. Det finns goda möjligheter 
till lösning av problemet, men drar med sig ökade 
kostnader för ett arrende av mark.



Hela pojkgruppen tillsammans med en av lärarna framför 
skolbyggnaden som också är deras hem.

Tillsammans med arbetshandledare hjälps flickorna åt att 
stöpa ljus som bland annat används av Svenska kyrkan.

Ibland lämnar tonårstjejerna som bor på flickhemmet i 
Vellimalai sina läxböcker och rockar fett till egen och an-
dras Bollywoodmusik.

Mer än fyrtio flickor 
på en sprucken spegel. 
Innan det är dags att 
åka till skolan vill alla 
göra sig fina och då 
kan kön till spegeln bli 
ganska lång.

OC1
Yrkesutbildning inom lantbruk för 13-16 äldre barn 
som lämnat särskolan. De får lära sig att odla grön-
saker och sköta husdjur. Produktion av tapioka och 
rödlök ger bra inkomster. Tre av pojkarna har lämnat 
OC1 och startat egna verksamheter ute i sina hem-
byar.

OC2
Lokalerna är nybyggda och sammankopplade med 
skolhuset och hostel. Det är 16 äldre flickor som får 
möjligheter att lära sig enklare hantverk som ljus-
stöpning och tillverkning av kuvert. OC2 har också en 
liten affär där man kan köpa flickornas alster.

Girl Child Fostership (GF)
Flickor från bergsbyar och från östkusten med för-
äldrar som lever under små förhållanden har genom 
personliga faddrar möjlighet till skolgång. De är 48 
barn där de flesta nu går i högstadiet och några har 
fortsatt att studera på universitet.

Intact Fadder
Består av sponsorer som inte har ett speciellt barn 
utan här handlar det om ett generellt sponsorskap 
för flickors skolgång med samma målgrupp som 
GF. Det är 140 barn som får ekonomisk hjälp till sin 
skolgång.



Intacts Vänner
Intacts Vänner är en ideell förening som stödjer stiftel-
sen 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.

Kontakta styrelsen:
intactsvanner@gmail.com

Ulla Winroth, kassör
Telefon: 019-24 08 43
ulla.winroth36@gmail.com

Intact EQ
intacteq@gmail.com

plusgiro 90 11 31-3

Intacts nyhetsbrev
Material till nyhetsbrevet skickas via mejl eller post 
till mig på nedanstående adress:

Mejl: lassenohrstedt@gmail.com
Adress: Vindelgatan 12B, 77133 Ludvika
Bästa Intacthälsningar, Lasse Nohrstedt, 
webbredaktör.

Kallelse till årsmöte i 
Intacts Vänner
Den 14 mars, kl.14.00
Plats: Trefaldighetskyrkan, Södra Strandgatan 3, 
Örebro

Välkomna till ett trevligt årsmöte med 
sedvanliga årsmötesförhandlingar, information 
om verksamheten i Sverige och i Indien, lotteri, 
försäljning och kaffe. Du får gärna ta med en 
vinst till vårt lotteri eller så bakar du något och 
tar med, det vi inte äter upp säljer vi till högst-
bjudande.

Varmt välkomna och ta gärna med intres-
serade vänner!
Styrelsen för Intacts vänner

Om adressaten är okänd returnera till Ulla Winroth, Ekevägen 6B, 702 37 Örebro

Tsunami Children
Är en grupp barn som drabbades hårt av tsunamin 
för tio år sedan. Från början var det ca. 40 barn som 
fick personliga sponsorer, idag är det 15 barn som 
fortfarande har faddrar. Nästa år har de flesta av 
barnen klarat sin tolvåriga skolgång, fantastiskt.

Hälsoprojektet Kalryan Hills

En grupp lärare startade detta projekt redan 1994 
och har inneburit att hälsoläget påtagligt förbättrats 
för befolkningen i byarna belägna i bergsområdet 
Kalryan Hills. Idag är vi många fler som stödjer verk-
samheten.

Till sist får jag avsluta med ett stort och varmt 
tack till alla bidragsgivare!
Pell Uno Larsson, ordf. Intacts Vänner


