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Shekar är en av de anställda vid Opportunity Campus, Möjligheternas Land, han har också en son som bor på ISS i Trichy.
Foto: Lasse Nohrstedt

Nya miljoner till
Möjligheternas Land
Forum Syd meddelar att Intacts projekt Opportunity Campus, Möjligheternas Land, har beviljats 1 851 000 kronor i bistånd för ytterligare tre år,
2016-2018.
- Ett mycket glädjande besked som betyder att aktiviteterna inom
projektet kan fortsätta att driva opinionsbildning för funktionsnedsattas
rättigheter med fokus på utbildning, jobb och rätten till ett självständigt
boende, säger Emilia Zika i svenska OC-gruppen.
- Tack till alla er som så förtjänstfullt bidragit till att Opportunity Campus idag inte bara är en yrkesutbildning utan framförallt en stark socialpolitisk kraft som påverkar på flera nivåer i lokalsamhället.

Rapport från volontärer på plats
Medlem skriver
barnbok
Dags för årsmöte

Elna, Hanna och Philippa är tre tjejer i 20-årsåldern
som under oktober till december varit volontärer
på Intacts skola i Vellimalai. Här berättar de om
sina intryck.
Våra huvuduppgifter har varit att främja användandet av engelska på skolan. Vi har både assisterat
under lektioner och då ordinarie engelsklärare var
sjukskriven under november månad övertog vi engelskaundervisningen för eleverna i några klasser.

började) höll vi i team-building med lärarna och en av
skolans fältarbetare. Iklädda strukna skjortor respektive färgglada saris och ögonbindlar fick deltagarna
bland annat hjälpa varandra genom hinderbanor när
vi körde blindbock (pedagogiskt översatt till ”blindfolded goat”).
Vid tre tillfällen arrangerade vi seminarium med
olika teman. Tillsammans med lärarkåren och rektorn
Kavitha diskuterade vi bland annat jämställdhet och
undervisningsteknik.

Mrs Ramya gör grönsakstryck tillsammans med 1st STD
under environmental studies.

Spoken English, Team buildning och seminarium
Måndag till torsdag höll vi i engelska konversationsklasser för lärarna där vi fokuserade på ordförråd,
uttal och flyt. Under lektionerna gjorde vi allt från
ordspel till improvisationsövningar och konstanalys.
En solig lördagseftermiddag (innan monsunregnet

Lärarna trasslar loss varandra under team building övningar.

Children’s day

Till minne av Nehru X, frias barnensdag årligen den
14 november. I år fick vi ansvar för att arrangera
festligheterna och beslöt att göra en fiskdamm för
eleverna. Efter att förberett 176 pappersfiskar fyllde
vi dem med välbehövda skolpennor som barnen fick
fiska. Att själva få napp uppskattades lika mycket som
att se lärarna testa sin fiskelycka!

Fritid

En favoritsysselsättning under lediga dagar var att gå
långa promenader i den vackra naturen. Under våra
utfärder stötte vi på och hälsade hjärtligt på elever,
bybor, apor och omkringströvande kor. Vi prövade
oss även igenom det begränsade utbudet av restauranger och butiker (även refererat till som ”hål i väggen”) samt flitigt besökte det nyöppnade bageriet.

Christmas Celebration

I november inleddes både förberedelserna för
skolans julfirande men även den andra monsunperioden. Närliggande byar och större städer drabbades
av översvämningar som förstörde transportvägar och
infrastruktur. På grund av det kraftiga och ihållande
regnandet höll skolor stängt under flera dagar vilket
ledde till regeringsbeslutet att ställa in jullovet. Som
tur är blev det ett kort uppehåll och vi kunde genomföra julfirandet som planerat den 11 december. Eleverna var välsminkade och fint uppklädda i glittrande
klädnader. Dagen bjöd på dans, bibelverser, sång,
dramaframträdande och julklappsutdelning. Barn,
föräldrar, personal och volontärer hade en riktigt fin
och skrattfylld dag!

Läraren Vijaya uppskattade fiskandet minst lika mycket
som barnen.

Upper-Kindergarten eleverna visar upp sina fångst från
fiskdammen.

Tiden på Intact och INPS har varit oförglömlig. Vi är
tacksamma för att ha fått vara en del av skolan samt
lära känna elever och personal.
Elna, Hanna och Philippa

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

Medlem skriver barnbok Kallelse till Intacts
”Saskia – en tjej som mig”
Vänners årsmöte 2016
är en varm och vardagsnära
berättelse om vänskap och att
vara annorlunda. En lättläst
kapitelbok med vardagligt
språk och som berättar om
svåra ämnen på ett sätt
som alla kan förstå. Den tar
upp ett tema som i stort
sett saknas i barnböcker;
funktionshindrade barn som själva
är huvudpersoner i berättelser. Saskia får i boken visa
att hon är en vanlig tjej.
Berättelsen om Saskia är författaren Anne
Agardhs debutbok, som kom fram efter att hon lärde
känna Thrisha vid Intact Special School i Indien, en
flicka med taniga ben och ett stort leende. Hennes
cp-skada gör att hon inte kan gå och hennes tal är
svårt att förstå. Hon inspirerade Anne att skriva boken om Saskia.
- Barn med särskilda behov är små stjärnor som
lyser om vi ser dem. Jag har mött så många av dem i
mitt arbete som lärare. Varför finns det så få böcker
med dessa barn som huvudpersoner? Så tänkte jag
och så blev Saskia till, säger Anne Agardh, författare
och medlem i Intacts Vänner.
Fakta: Maya Jönsson har illustrerat boken, som
ges ut på Idus förlag.

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. 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.

plusgiro 90 11 31-3

Den 19 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 någon lotterivinst, baka något och
ta med dej, om vi inte äter upp det, så säljer vi till
högstbjudande. Varmt välkomna och ta gärna med
intresserade vänner!

Läs fler notiser på vår hemsida
• En stödkonsert i bluesens tecken
• Uteluncher blev bidrag till Intact
• En solstråle ordnar fest för solcellspanel
• Penninggåvor i juletid
• Indienkurs avslutad
Du hittar dem på: www.intactsvanner.com

Intacts nyhetsbrev
Material till nyhetsbrevet ska vara oss tillhanda:
- till nr 2: 17 april
- till nr 3: 18 september
- till nr 4: 20 november
Maila till: lasse.nohrstedt@gmail.com
Hälsningar, Lasse Nohrstedt, webbredaktör

Kontakta styrelsen:

intactsvanner@gmail.com

Ulla Winroth, kassör

Telefon: 019-24 08 43
ulla.winroth36@gmail.com

Intact EQ

intacteq@gmail.com

