
Medlemsmötet

Det här är Ellen

Schysst Jul

Informationsbrev
nr 4 – 2014

Härliga tider 
– strålande tider!
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Numera startar skolgången vid Intact School i Vellimalai redan när barnen är 2,5 år. De skriver på griffeltavlor och äter med-
havt mellanmål innan skollunchen mitt på dagen. Även de små barnen har dagligen en hemläxa! Foto: Lasse Nohrstedt

Julen närmar sig och då brukar folk bli mer tår- 
och givmilda. Kanske går tankarna i år gå till In-
tacts olika verksamheter. Kanske kommer några 
att avlägga ett nyårslöfte och anmäla sig som bli-
vande volontärer under 2015. Behovet av volontä-
rer är stort, inte minst för den hästburna terapin i 
Trichy.



Året som gått har varit ett expansivt år och 
stora investeringar har gjorts i framför allt bygg-
nationer inom Intact India. Jag hade förmånen 
att besöka den vidunderligt vackra bergstrak-
ten Kalryan Hills och byn Vellimalai två gånger 
under november 2014.
Det som mötte mig på plats gjorde mig otroligt impo-
nerad och glad. Inte bara för den fantastiska utbygg-
nad i form av ytterligare en våning på flickornas hos-
tel som Gunilla Lundberg donerat och som invigdes 
så sent som nu i oktober då hon och hennes man var 
på plats i Vellimalai. Nej, det jag ändå imponerades 
mest av var det fantastiska arbetet som påbörjats av 
rektor och lärare för att förändra och förbättra det 
pedagogiska förhållningssättet på skolan. 

- Eftersom forskning visar att även små barn har 
stor kapacitet att lära, så börjar våra skolelever från 
två och ett halvt års ålder, berättar skolans rektor 
Kavita. Men, tillägger hon, de har bara en hemläxa 
per dag till skillnad från de äldre barnen!
Skolan serverar alla barn lunch och en ny skolbuss 
är inköpt. Elevantalet har ökat från cirka 120 till 190 
elever idag. Lärarna arbetar som ämneslärare och 
skiftar klasser, från de allra minsta till de största elev-
erna. De stöttar varandra och känner också ett stort 
stöd i Thomas för sina förändringar. 

Även Intact Special School har fått en rejäl till-
byggnad. De båda stora huvudbyggnaderna från förr 
har sammanlänkats genom en helt ny tvåvånings-
byggnad. En byggnad som innehåller en stor aula, 
gästrum, verkstadslokaler för den dagliga verksam-
heten, en liten affärslokal samt kontor. Hela ISS har 
därmed fått en helt ny inramning.

Hästarna har flyttats från sitt tidigare ridcenter, 
sju kilometer från ISS, till skolans bakgård. En nyin-
köpt tomt utgör paddock och stallutrymme, medan 
den tänkta beteshagen inte arrenderades som 
tidigare var tänkt. Detta innebär att de båda ponnyn 
Koko och Jerry idag inte har tillräckligt med utrymme 
för bete och är en fråga som måste lösas under 2015.

ISS har idag föredömliga lokaler och unika för-
utsättningar för att bedriva en mycket högkvalitativ 
skolverksamhet för barn och unga med funktions-
nedsättningar. 
Lasse Nohrstedt

Den nya våningen på flickornas hostel i Vellimalai innehål-
ler gästrum med egen toalett och dusch samt gemensamt 
kök. De tidigare gästrummen i skolbyggnaden används 
numera som klassrum.

Större tillgänglighet för rullstolar och rullatorer erbjuder 
ombyggnationen av skollokalerna i Trichy.

Den nya byggnaden vid skolan i Trichy sammanlänkar de 
två tidigare huvudbyggnaderna. Också entrén har ny sten-
beläggning och alla hus är nymålade.



Första gången jag kom i kontakt med Intact 
var när jag var liten och mina föräldrar visade 
mig bilden på Lakshmikanth, pojken på Intact 
Special School som nyss blivit vårt fadderbarn. 
Bilden på honom satt uppe på kylskåpet genom 
åren och jag brukade fundera över hur han 
hade det.
När jag 15 år senare tagit min examen från universi-
tetet och ville åka ut i världen som volontär tog jag 
kontakt med Intacts Vänner. Det var början på min 
personliga Intact-resa. 

Jag åkte till Intact India våren 2011 och det var en 
stor upplevelse att få lära känna kulturen, landet och 
personalen. När jag kom hem ville jag bli en del av 
allt det fantastiska som Intact är och jag engagerade 

Fotot på kylskåpet blev 
starten för Ellens enga-
gemang

Lakshmi Kant och Ellen Helander

Medlemsmötet med 
Thomas Ebenezer
Den 16 november hade Intacts Vänner höst-
möte i Örebro i samband med Intacts grundare 
Thomas Ebenezers Sverige-besök. Dagen inled-
des med ett utökat styrelsemöte med styrelsen, 
Thomas och representanter från föreningens 
arbetsgrupper. Där diskuterades bland annat In-
tact EQ som lyckats vända ett svårt ekonomiskt 
läge och därför nu kommer att kunna fortsätta 
med sin verksamhet. 

Eftermiddagen ägnades åt medlemsmötet där 
Thomas berättade om hur det ser ut i de olika projek-
ten i Indien. Disa Jernudd, som var volontär bland an-
nat på skolan i Vellimalai under våren, berättade om 
sin upplevelse i hopp om att inspirera andra att också 
ta steget att åka som volontär. Den trevliga dagen 
avslutades med gemensamt fika och lotteri.

(Fortsättning på nästa sida)

mig i Intacts Vänners volontärgrupp. 2013 blev jag 
invald i styrelsen och arbetsgruppen för Opportunity 
Campus (Möjligheternas land).

I volontärgruppen ägnar vi oss åt att rekrytera 
de volontärer. Förra hösten åkte jag och Emilia Zika 
till Indien för att göra en årsrapport till Forum Syd, 
länken mellan Intacts Vänner och SIDA, som bidrar till 
stora delar av finansieringen av Möjligheternas land. 
På mina två resor till Indien har jag träffat 

Utan vårt ”järngäng” bestående av Lena Andersson, 
Berit Doverud Karlsson och Barbro Redin står vi oss 
slätt. De ordnar med förplägnad och annat runt detta 
på ett strålande sätt. Ett stort TACK för er fina insats.

Till föreningens stora glädje blev det även ”klirr i 
kassan”. Lotteriet gav 1000 kronor och fikat + bröd-
auktion inbringade 1590 kronor.

Samma lördag besökte Thomas Bra & Begag-
nat, Evangeliska Frikyrkans second hand -butik och 
tackade för de 40.000 kronor som Intacts Vänner fått 
till ett nytt kök i Vellimalai och nya redskap till sjuk-
gymnasten på Intact Special School.

Därefter åkte Thomas till Linköping för att träffa 
en kvinnogrupp som kallar sig Karounagars Vänner. 
Syftet var att intervjua Thomas om kvinnors situa-
tion i Indien. Dessutom fick Intact ett bidrag på 3000 
kronor till sin verksamhet. 
Ulla Winroth & Ellen Helander



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.

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

Intacts Vänner medverkar i år på julmark-
naden Schysst Jul både i Stockholm och i 
Uppsala! 
Produkterna är tillverkade av studenterna på Möj-
ligheternas land II och naturligtvis säljer vi vårt nya 
gåvokort. Kom och handla fina julklappar som dess-
utom gör nytta för de som allra mest behöver vårt 
stöd!

Stockholm: 
Datum: 6-7 december, kl. 10-16
Plats: ABF-huset i Stockholm, Sveavägen 41 (T-bana 
Rådmansgatan)

Uppsala: 
11 december, kl. 11-17
Plats: Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40

Lakshmikanth och även hans familj som bor i när-
heten av skolan. Nyligen fick mina föräldrar ett brev 
från Karuna Ebenezer, rektor på Intact Special School, 
där hon berättade att Lakshmikanth fått anställning 
som vocational assistant på arbetsträningscentret 
på Möjligheternas land. Detta innebär att han kan 
försörja sig själv och inte längre har behov av sina 
faddrar. Vi är så glada för hans skull! 

För mig liksom för alla andra inom Intacts Vänner 
är engagemanget ideellt. Större delen av min tid går 
åt till mitt jobb på Rikspolisstyrelsen där jag arbetar 
med HR-frågor. Jag bor i en lägenhet i vackra Sickla, 
i Stockholm. Jag skulle vilja passa på att uppmana er 
som funderat på att engagera er i Intacts Vänner att 
höra av er så att vi får berätta mer! 
Ellen Helander
Vice ordförande, Intacts Vänner
Tfn: 0709 74 25 88
Email: intactvolontar@gmail.com


