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Saryanya började med ridterapi för flera år sedan och kan idag leda andra elever i paddocken tillsammans med sjukgymnasten
Bharathi och stallpojken Rajalingam. (Foto: Lasse Nohrstedt)

Wow – 50 000 kronor
till ridterapin!
Carl Rosenblad, Lund, har skänkt 50 000 kronor som en gåva till Intacts
hästburna terapi i Trichy.
Vi i Intact EQ-gruppen är otroligt glada och tacksamma för den här gåvan som gör det möjligt att fortsätta driva och utveckla verksamheten med
rid- och hästterapi på Intact Special School!
Hästterapin är en relativt kostsam terapiform och den här gåvan betyder därför väldigt mycket. Den gör stor skillnad för barn som annars inte
skulle få möjlighet att utveckla sina förmågor och få en bättre tillvaro med
hjälp av hästarna och ridterapin. Ett varmt stort tack från oss!
Intacts Vänner och EQ lyfter på ridhjälmen och tackar!

Thomas Ebenezer
gästade medlemsmöte
Nya volontärer på
plats i Indien
Ät novembersoppan
på Livin’!

Årets medlemsmöte
med Thomas Ebenezer
Lördagen den 12 september hade Intacts
Vänner medlemsmöte i Trefaldighetskyrkan i
Örebro. Det var många som deltog och flera
hade rest från både Stockholm och Linköping.
Pell-Uno Larsson, ordförande i Intacts Vänner,
hälsade alla välkomna och berättade bland annat om flickorna som sponsras och lite om hur
det fungerar med socialarbetarna uppe i Kalrayan Hills.

Disa och Ellen berättade om vilka volontärer som
finns på plats och om behovet av nya volontärer
både uppe i bergen, på skolan för barnen med särskilda behov och inom hästverksamheten. I Kalrayan
Hills är det engelska som krävs, på särskolan ska man
gärna ha någon pedagogisk utbildning eller erfarenhet av arbete med människor med funktionsnedsättningar och inom EQ är det hästkunskap som gäller.
Sedan var det dags för mötets höjdpunkt vilket
var Thomas Ebenezer som var på besök i Sverige.
Ellen Helander agerade tolk och vi fick höra om de
olika delarna av verksamheten i Indien. Eftersom projektorn inte fungerade finns Thomas presentation nu
upplagd på hemsidan för de som vill gå in och titta på
fina bilder från de olika projekten.
Thomas berättade att nu när hästarna har flyttat
närmare skolan får 27 barn ta del av hästterapin då
hästarna blir lättgängliga för att klappas, borstas och
kramas förutom att ridas.

I poolen hålls vattenterapi för 24 barn regelbundet
vilket är väldigt populärt även om det är en liten
utmaning att få lärarna att hoppa i.
Positivt är att fyra flickor från Kalrayan Hills tagit
högre examen i år, 23 flickor har gått ut motsvarande
gymnasiet och 25 högstadiet. Totalt har Intact 171
sponsrade flickor med bättre förutsättningar för
framtiden och därmed sina barn. Fyra personer med
funktionsnedsättning har fått jobb utanför verksamheten under 2015 och man jobbar hårt för att hitta
anställning åt fler ungdomar. Målet för året är tio
ungdomar som genom anställning ska bli självförsörjande.
Spännande var även att höra om ”advocacy”arbetet där man hittills utbildat 20 unga vuxna
till att kunna föra sin egen talan och försvara sina
egna rättigheter. Intact har skapat ett lokalt center
för just ”self advocacy” och några representanter
reser till nationella möten som senast var i Jaipur
och de deltar även i den nationella organisationen
för självhjälp. Grunden är mottot ”ingenting om
oss, utan oss”. Det har blivit så uppmärksammat att
tidningen The Hindu har skrivit en artikel om Intact
och dess verksamhet. Man utbildar också familjerna
som mentorer och hittills i år har 20 personer slutfört
utbildningen.
Medlemsmötet avslutades med att Pell-Uno
tackade för allas medverkan innan det blev dags för
lotteri och fika som var precis lika gott som vanligt.
Sekreterare: Disa Jernudd

Stallpojken blev ryttare
tack vare Leonie
När jag kom till Intact jag möttes jag av ett
varmt välkomnande av Thomas och Karuna
Ebenezer. Middagen var förberedd och mitt
rum stod redo. Följande dag introducerades jag
i alla klasser på Intact Special School. Det tog
inte lång tid att bli aktiv med barn och personal, alla är så fina. Jag önskade att jag kunnat ta
med några av barnen hem, men det var förstås
inte möjligt.
Barnen var väldigt ivriga att lära. Utvecklingen
hos barnen som deltar i ridterapi är fantastisk. Varje
dag såg jag positiva förändringar i barnens fysiska
och mentala utveckling.
Något som jag är mycket stolt över är att jag
lärde den dövstumme stallpojken Radjalingam att
rida. Detta innebär att ponnyn Koko kan få bra motion trots att ingen volontär är på plats i Trichy. Det
var fantastiskt att se samspelet mellan ryttaren och
ponnyn!
Jag får fortfarande telefonsamtal från Gita, en av
de anställda som jag brukade spela kort med på kvällarna på campus. Det har varit en livsförändrande
upplevelse att få arbeta som volontär på Intact.
Leonie Skilder från Holland, volontär hösten 2014

Tvillingarna från Gotland:

”Nu väntar en termin i
Vellimalai!”
Vi heter Elna och Hanna Gudinge och är 20 år
gamla och snart Intacts volontärer på Intacts
skola i Vellimalai. Vi kommer från Gotland och
tog i juni i år studenten från Naturvetenskapliga
programmet respektive Samhällsvetenskapliga
programmet.

Vi är två energiska tjejer som gillar att röra på oss
och på fritiden spelar vi fotboll, något som vi gjort
sedan barnsben. Förutom att idrotta intresserar vi
oss mycket för kulturer, människor och språk och har
tidigare studerat ett år i USA. Därifrån har vi med
oss goda kunskaper i engelska som vi hoppas kunna
bidra med på skolan i Indien.
Vi kommer att hjälpa till med både idrott, engelska och matematiklektioner och kommer tillbringa en
termin på skolan med start i oktober. Vi ser oerhört
mycket fram emot att träffa barnen och lärarna och
längtar till terminsstart.

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

Res med till Indien
den 9-28 Januari 2016
Fåtal platser kvar!

Livin’ stöttar Intact
Sedan 2007 har Livin’ Hotell & Vandrarhem i Örebro
stöttat olika projekt i hjälporganisationen Ankarstiftelsen, bland annat var ägaren Anders Hagström med
och byggde en skola i Amazonas. Livin’ sponsrar även
andra projekt och organisationer som syftar till att
göra samhället bättre och under november månad
skänker Livin’ tio kronor per lunch till Intacts Vänner. Lunchen serveras 11:30-14:00.
- Vi som har det bra kan bidra till att hjälpa behövande människor att få ett bättre liv, menar Anders
Hagström.
Två sorters egentillverkade soppor med goda
röror, färska örter och tillbehör så som parmesanoststänger, dessertostar, flera sorters hembakat bröd
samt egentillverkad marmelad, toppat med kaffe, te
med hembakta kakor.
- Sedan mars 2013 har vi skänkt omkring 200
000 kronor till olika biståndsorganisationer, avslöjar
Anders.

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

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 människorna.
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

Intacts nyhetsbrev
Nästa nyhetsbrev utkommer i början av december
2015. Material till nyhetsbrevet ska vara oss tillhanda
senast den 4 november 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

