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Studiecirkel i slutfas

Ulla var med från 
start

Följ Intact på 
Facebook

Under rubriken Dr Pony to the rescue informerades om att Mumbai-base-
rade Animal Angels Foundation har använt djurassisterad terapi (AAT) som 
en kompletterande behandling vid specialskolor och vårdinstitutioner i mer 
än ett decennium.

 Ponnyer kan utöva terapi. A. Murugesan minns hur hästterapi på 
INTACT Special School i Trichy har hjälpt hans dotter, Shanmathi, som är 
funktionshindrad. 

Dr Pony to the rescue
– Doktor Ponny till undsättning

Den 4 oktober i år fanns en artikel i dagstidningen TIMES OF INDIA om ridterapi och Intact India.



- Hon kunde inte gå med benen isär. Men under 
ridterapin var hon tvungen att sitta på en häst med 
benen isär. Efter två års behandling är hennes gång 
mer eller mindre normal, säger Murugesan.

De rytmiska och repetitiva rörelserna hos hästen 
liknar bäckenrörelserna hos människor när hon går. 
Det hjälper barn med cerebral pares och gångsvårig-
heter. 

- Muskler slappnar av i kontakt med den varma 

TACK till Karunagars 
Vänner
Karunagars Vänner är en kvinnoförening i Svenska 
kyrkan i Linköping som stöttat en kvinnogrupp i 
Indien.
Detta projekt är nu nedlagt och överskottet på 7000 
kronor skänker Karunagars Vänner till Intacts Vänner.

Varmt tack för er generositet
Styrelsen genom Ulla Winroth

Möte med PR-gruppen
PR- och Informationsgruppen arbetar med frågor 
som: Hur presenterar vi föreningen? Vad ska stå i 
nyhetsbrevet? Hur når vi ut med information till våra 
medlemmar och sponsorer? 
Intacts Vänner har fem arbetsgrupper som fokuserar 
på olika saker inom föreningen. Det handlar om vo-
lontärarbete, Möjligheternas Land, EQ ridterapi samt 
sponsorarbete. 
Låter det intressant? Vill du vara med i en arbets-
grupp? Hör av dig via mejl till: intactsvanner@gmail.
com 

PR-gruppen under en kombinerad träff och soppmiddag 
hemma hos Elisabeth Solin. Från vänster Helli Malers, Ulla 
Winroth, Lasse Nohrstedt, Elisabeth Solin och Gun Car-
lestam Lewin. Sofia Winroth tar bilden.

hästryggen och den rytmiska andningen under rid-
ning minskar också dreglande hos autistiska barn, 
säger sjukgymnasten Bharathidasan, Intact Special 
School.

- Barnen på Intact Special School får rida två 
gånger i veckan. Där finns då en sjukgymnast, en 
pedagog och ofta någon volontär, säger Thomas Ebe-
nezer, skolans grundare. 



Studiecirkeln om Indiens barn och det indiska sam-
hället har nu haft tre träffar med spännande samtal 
och utbyte av erfarenheter och kunskap.

Sista träffen är den 17 december. Då är Pell Uno 
Larsson, medlem i gruppen och tillika ordförande i 
Intacts Vänner, hemkommen från en resa till Intact 
India.

Deltagare i studiecirkeln, från vänster: Anne Agardh, 
Pell-Uno Larsson, Liselott Eriksson, Hannu Koskela, Barbro 
Engborg, Margareta Fintling och Berit Doverud Karlsson.

Pell Uno har lovat att då berätta om sina upplevelser 
från resan.

Även du som inte har deltagit i studiecirkeln är 
välkommen då. Anmäl dig till Elisabeth Solin telefon 
0708-27 27 08.

Med erfarenhet i bagaget
Deltagare i studiecirkeln, från vänster: Anne Agardh, Liselott Eriksson, Pell-Uno Larsson, Hannu Koskela, Barbro Engborg, 
Margareta Fintling och Berit Doverud Karlsson.

Ny mejladress?
Glöm inte att berätta för oss!
Kom ihåg att ändra din e-postadress när det är aktu-
ellt. Mejla uppgifterna till: callealsatra@gmail.com.

Vädjan till alla medlem-
mar och faddrar!
Vänta med att betala in medlemsavgifter och fadder-
avgifter tills fakturan kommer i brevlådan i januari.
Vänligen, Ulla Winroth, kassör



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
Nästa nyhetsbrev utkommer i vecka 8, 2016. Material 
till nyhetsbrevet ska vara oss tillhanda senast den
14 februari på mejladress:
lasse.nohrstedt@gmail.com

Bästa Intacthälsningar, Lasse Nohrstedt, 
webbredaktör.

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

Gilla Intact på Facebook!
Du vet väl att såväl Intacts Vänner som Intact EQ 
finns på Facebook?
- www.facebook.com/IntactsVanner
- www.facebook.com/intacteq11
Sök och gilla!

Ulla vill göra skillnad
Jag var en av fyra som startade Intacts Vänner år 
1998. Anledningen till detta beslut var att jag i två 
omgångar varit kursledare för studenter från Örebro 
Universitet för fältstudier i Indien. Mina upplevelser 
gjorde att jag kände att något måste jag göra, ge 
möjligheten att göra skillnad för någon eller några. 
Jag som priviligierad måste ta mitt ansvar.

Min syssla som kassör har jag haft sedan starten. 
Ansvarar även för medlemsregistret och fadderverk-
samheten. Engagerande sysslor. Är numera pensionär 
och har besökt vår verksamhet i Indien ytterligare 
ett antal gånger. Jag kan glädjas åt en förening som 
”blomstrar”, givande möten med medlemmar och 
sponsorer samt övriga kontakter i samhället som är 
intresserade av vår verksamhet.


