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Ett äventyr i södra Indien
Vi är ett glatt gäng på 12 personer som samlas tidigt en morgon på
Arlanda. Vår reseledare, Lalitha Doverud, uppenbarar sig med en
biljettbunt i tryggt förvar.

Resan går bra och väl framme i Chennai blir vi lotsade mellan stök och
nattmörker till vår hotellbuss. Därefter fördelning av rum och välbehövlig
sömn. Efter några dagar vid havet fortsätter vi till Trichy. Väl framme faller
skymningen och vi besöker en marknad. Vi har lyckats passa in vårt besök
vid Pongalhögtiden och det är fest och ledighet för barn och vuxna.
Så är det dags att ta oss till bergen. Thomas Ebenezer följer med och vi
stannar först vid Opportunity Campus (OC 1). Vi får en guidad tur genom
odlingar och förbi djurstallar.

Nya investeringar
behövs
Rapport från års
mötet
Studiecirkel om
södra Indien

vår egen insamling ska gå till fler bänkar och stolar. Vi
besöker yogan som hålls i aulan och förundras över
det lugn och tålamod som eleverna visar.
Vocational training (OC 2) har nya fräscha lokaler
där främst flickor arbetar. De tillverkar papper och
kuvert, färgglada ljus och gör även smycken av pärlor
och tråd. När besöken i klassrummen är över blir det
dags för en shoppingstund i skolans lilla affär.
Efter lunch samlas hela skolan i aulan och vi bjuds
på en uppvisning med bl a dans. Vi förväntas också
bidra så vi travar upp på scenen och spontandansar
till indisk musik. Jubel bland eleverna. Vi avslutar
med en helsvensk raket som klappas och stampas
igång.

Skolflicka övar siffror på skolan i Vellimalai, Kalrayan Hill.

Den långa och varma resan tar oss uppför de sling
rande vägarna. Vi når till slut skolan i Vellimalai men
även här är eleverna lediga. Vi får bo i den nybyggda
våningen på flickornas hostel.
Nästa dag anländer skoleleverna. De samlas för
morgonsamling och vi förundras över den goda ord
ningen. Rektorn berättar sedan om skolan, dokument
och planering. Allt tycks välordnat och strukturerat .
Vi går runt i klasserna och blir sedan inbjudna
till en elevuppvisning i aulan. Efter en smaklig indisk
lunch sätter vi oss i bussen och återvänder till Trichy.

Intact Special School

Nu är det dags för skolbesök på Intact Special School.
På vägen dit stannar bussen. Lalitha hoppar av och
återvänder med famnen full av vita blomgirlander. Vi
gör oss fina och sätter fast dem i håret. Eleverna vän
tar på oss. Vi sätter oss i en halvcirkel framför dem
och morgonsamlingen på skolgården kan börja.
Rektor Karuna visar oss runt; klassrummen,
ridterapin, sjukgymnastiken, ”Sensory stimulation
room” samt swimmingpoolen där två flickor badar
i sydda badklänningar. I klassrummen får vi se nya
klarblå skolbänkar med stolar. Senare enas vi om att

Skolans verksamhet imponerar. Man har även börjat
informera andra skolor om Intact Special School. Om
att mänskliga rättigheter gäller för alla, även för per
soner med funktionsnedsättning. Eleverna uppmunt
rats att rita teckningar. Vi tittar på teckningarna och
läser texten ” They are not special. They are ´Special´
children” på några bilder.
Det är dags att avrunda vår indienresa. Vi är
fyllda av upplevelser och intryck efter intensiva da
gar. Tack Indien återigen!
Anne Agardh och Lalithas resegrupp

Nya investeringar
Res med till Indien
den 9-28 Januari 2016
”Lalithas Indienresa” för andra året, en resa till
södra Indien. Mötet med mitt fadderbarn Hari
på Intact Special School i Trichy 2001 och den
Vediska traditionen har fått mig att återvända
många gånger till detta fantastiska land, känner
mig hemma där idag och inbjuder nu Dig att
följa med på en resa och uppleva södra Indiens
kultur, i Tamil Nadu och Kerala.

Vi flyger från Arlanda till Chennai, landar några
dagar i Mamallapuram, vi åker till flera mindre städer
där vi upplever Indien och dess kultur nära män
niskorna. Vidare till Trichy där vi besöker Intacts
verksamheter och möter alla barn och ungdomar. Vi
upplever den Vediska traditionen, besöker tempel,
dans och marknader i Tamil Nadu och Ayurveda i
Kerala. Vi bor på trevliga hotell och sover två nätter i
Kalryan Hills. Vidare söderut till havet, Kanyakumari,
Kovalam och Trivandrum i Kerala.
Välkommen att höra av dig för programinforma
tion och anmälan omgående, på telefon 070-510
9593.
Vänligen Lalitha Doverud

Via Thomas Ebenezer har det kommit önskemål
från Intact i Indien om ekonomiskt stöd till nya
investeringar som skulle förbättra och underlätta i vardagen.
Solpanel

I Indien är elen väldigt dyr och oftast finns den bara
tillgänglig några timmar per dag, därför önskar man
investera i en solpanel. Kostnaden för denna ligger
på ca 50.000 kr.

Nya tak

På yrkessärskolan finns ett kostall och en varmkom
post där taken idag är byggda av bambu och blad
från kokospalmer, den kosntruktionen håller i max
3 år. Nu vill man göra en metallkonstruktion som är
mer hållbar. Kostnad ca 20.000 kr för kostallet och ca
30.000 kr för varmkomposten.

Möbler och audiovisuella hjälpmedel

På Intact Special School finns en aktiviteteshall som i
dagsläget gapar tomt. Här behöver man möbler och
audiovisuella hjälpmedel, kostnad ca 30.000 kr.
Undertecknad har ansökt om medel från
Bra&Begagnat i Örebro (Evangeliska frikyrkan) till sol
cellspanelen och nytt tak till kostallet, besked kom
mer i höst. Hur kan vi på annat sätt försöka hjälpa till
med dessa önskemål?
Ulla Winroth, kassör

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

Disa är ny i styrelsen

Nyfiken på Indien?

Årsmöte i Intacts Vänner ägde rum i Örebro den 14
mars med ett 20-tal medlemmar närvarande, trevlig
stämning med sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Ordförande föredrog verksamhetsberättelsen med
information om Intacts verksamheter i ord och bild
om verksamheterna under 2014. En ny ledamot val
des in i styrelsen, Disa Jernudd. Styrelsen framförde
ett varmt tack till alla som bidragit till verksamheten.
Därefter kaffe med gott bröd och lotteri.
Konstituering av styrelsen ägde rum via telefonmöte
den 9 april. Uppdragen gäller ett år.

Vi är några medlemmar i Intacts vänner som planerar att
starta en studiecirkel nu till
hösten, 2015.

Styrelsen 2015-2016
Pell Uno Larsson, ordförande
Ellen Helander, v. ordförande
Disa Jernudd, sekreterare
Ulla Winroth, kassör
Carl-Anders Alsätra, v. kassör
Jenny Rundeberg, ledamot
Elisabeth Solin, ersättare
Linda Karlsson, ersättare
Arbetsgrupper
Styrelsen har till sin hjälp sex olika arbetsgrupper. Styrel
sens ledamöter är kontaktpersoner till respektive arbets
grupp enlig följande:
Oportunity campus, Ellen Helander
EQ, Jenny Rundeberg
PR, Ulla Winroth
ISS, IF, GF, Pell Uno Larsson
Volontärer, Disa Jernudd
Medlemsvård, Pell Uno Larsson

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.

plusgiro 90 11 31-3

Tanken är att vi ska träffas vid
sex tillfällen, två gånger per
månad under hösten med start
2015-09-17.
Några av oss har besökt Intacts olika projekt i Ta
mil Nadu, andra inte, men vi är alla nyfikna på livsvill
koren i Södra Indien och vill veta mer. Vi vill veta mer
om barnens situation och därefter vidga cirklarna till
religiösa, hälsovård/sjukvård, utbildning- och stads
skicksfrågor. Ja, så är tanken.
Om du bor i örebrotrakten och vill veta mer/
delta, kontakta mig Elisabeth Solin på 0708-27 27 08
eller elisabeth@solin.se.

Intacts nyhetsbrev
Nästa nyhetsbrev utkommer i början av oktober
2015. Material till nyhetsbrevet ska vara oss tillhanda
senast den 20 september på mejladress:
lasse.nohrstedt@gmail.com
Bästa Intacthälsningar, 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

