Informationsbrev
nr 4 – 2016

En oförglömlig
upplevelse
Chennai i sydöstra Indien, detta fantastiska mångfasetterade land,
välkomnade oss när vi landade där i januari 2016. Med Lalitha
Doverud som kunnig reseledare fick vi uppleva olika sidor av Indien.
Vi började bland annat med besök i olika tempel. Bara det var en stark upplevelse att barfota gå på den mark och de stenar som hundratusentals indier
berört med sina fötter.
Fortsättning nästa sida

25-årsjubileum
Resa i oktober 2017
Julkappstips
Julhälsning från
ordförande Pell Uno

Vi blev guidade runt i skolan. I flera rum pågick
praktiska aktiviteter av skilda slag som pärlarbeten,
ljustillverkning och tillverkning av kuvert. En del av
deras arbeten var till försäljning i en liten affär.
Under förmiddagen fick vi besöka olika klassrum
och se hur undervisningen gick till. De tog tillvara
varje elevs förmåga och byggde vidare på den. Det
var lätt att följa varje enskild elevs utveckling i dess
dokumentation. En del elever fick ridlektioner, massage och bad allt efter behov.

Resans höjdpunkt var vårt besök på Intact Special
School i Trichy. Vi anlände dit en måndagsmorgon vid
halvtiotiden. Alla elever stod då uppställda i raka led
för morgonsamling. Det var otroligt att se den glädje
och stolthet de utstrålade. Särskilt de elever som
stod längst fram och ledde talkörer. Vilka applåder de
fick dessutom!
Vi fick ett mycket varmt välkomnande och det
var en stor ynnest att få möta Thomas och Karuna
Ebenezer. Det är en helt fantastisk verksamhet de
byggt upp tillsammans med en personal man bara
kan beundra. Vilket tålamod, engagemang och vilken
kärlek de utstrålade.

Innan lunch fick vi deltaga i ett yogapass tillsammans med eleverna. Därefter var det dags för lunch.
I matsalen satt alla eleverna på golvet och väntade
på maten. Efter maten fick var och en diska sin egen
tallrik och mugg. Ordning och reda är moderna ord
som verkligen kan tillämpas på skolan liksom värme
och kärlek.
Att få se dessa barn, som genom skolans verksamhet får en möjlighet i livet, var stort. Det var med
visst vemod men med uppfyllda hjärtan vi lämnade
skolan. Våra minnen av dessa barn följer däremot
med oss och skänker hopp.
Text och foto: Birgitta af Klinteberg

Resa till Intacts
25-årsjubileum
den 6-22 oktober 2017

Följ med och fira Silver Jubilee Celebration of
Intact India i oktober 2017. Vill du resa med
en grupp till Sydindien och fira 25 års-jubileum
tillsammans med alla barnen på Intact Special
School, då är det här resan för dig.

Vi kommer att besöka Intact Indias verksamheter och
uppleva södra Indiens kultur i Tamil Nadu och Kerala.
Vi flyger från Arlanda till Chennai, stannar i Mamallapuram för att landa efter resan och ser oss omkring, vidare till Trichy för att fira 25 års-jubileumet,
besöker Intact Indias verksamheter och möter alla
barn och ungdomar i Trichy och Kalrayan Hills. Upplever den Indiska kulturen omkring, besöker bland annat marknader och tempel. Vi bor på trevliga hotell.
Vi reser vidare söderut till Kanyakumari, avslutar i
Kovalam för några dagar vid havet innan vi flyger åter
från Trivandrum, Kerela.
Resa den 6-22 oktober 2017 grupp minst 10 personer, 16 dagars reseprogram.
Cirkapris: 29.500 kronor.
Anmälan senast den 30 december 2016.
(Med reservation för datum, pris och programändringar då inga flygbiljetter är bokade ännu.)
Välkommen att höra av dig omgående för din intresseanmälan och mer programinformation.
Telefon 070-510 95 93
www.lalithadoverud.se
Vänligen Lalitha Doverud

Julklappstips!
Skriv ut gåvokortet
direkt från hemsidan
Julklappstiden har anlänt och vad köper man till
någon som har allt? Ingen panik, vi har lösningen på
det problemet. Genom att köpa vårt gåvokort kan
Intacts Vänner fortsätta stödja en skola för barn med
funktionshinder, sponsra unga flickors utbildning,
bedriva stödverksamhet i hälsa och sjukvård och
driva ett projekt med syfte att ge unga vuxna med
funktionshinder en yrkesutbildning.

Det finns två sätt du kan köpa kortet på
1. Ring Ulla Winroth, 019‐24 08 43, eller maila till
ulla.winroth36@gmail.com så berättar hon hur du
gör för att få kortet hemskickat till din brevlåda.
Eller...
2. ...sätt in valfritt belopp på PG 90 11 31-3, var noga
med att märka inbetalningen med ”Gåvokort” så
vi vet vad pengarna ska användas till. Gå sedan till
vår hemsida www.intactsvanner.com, på startsidan
ligger en länk, klicka på den och skriv ut pdf:en
som öppnas.
Grattis till en meningsfull julklapp!

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

Kära Vänner!
Det är nu 26 år sedan 8 entusiastiska personer startade föreningen Intacts Vänner, idag är vi över 500
medlemmar. Det är med stor glädje som jag tänker
på de år som gått, mycket har förändrats till det bättre för alla funktionshindrade barn som haft möjlighet
att ta del av verksamheterna i Intact Special School,
utbildning och arbetsträning i opportunity Campus,
OC1 och OC2, flickors skolgång och hälsoprojekt i
Kalryan Hills. Ett stort tack till Thomas Ebenezer och
alla medhjälpare i Indien som gjort det möjligt att
skapa en framtid för dessa barn, ungdomar och fattiga familjer i södra Indien.
Ett jättevarmt tack till alla Vänner som på många
olika sätt bidragit med fadderskap, sponsring, gåvor
och insamlade medel, allt värdefullt arbete i arbetsgrupper och i styrelsen för Intacts Vänner, vilket gjort
det möjligt att förbättra livskvaliteten för många som
har det svårt i Indien.
Under året som gått har föreningen med er hjälp
samlat in nära 700 000 kr, samt Forum Syds projektbidrag på ca. 575 000 kr. Nu ser vi framåt på år 2017
och hoppas på samma goda resultat.

God Jul och Gott Nytt År!
Pell Uno Larsson, ordf. Intacts Vänner

Styrelse på lokal turné

Intact Vänners ordförande Pell Uno Larsson och
kassör Ulla Winroth har under november månad
varit inbjudna till Betaniakyrkans Handarbetsträff i
Åbytorp (utanför Kumla), till Olaus Petri församlings
Torsdagsträff i Örebro och till Pensionerade Lärares
Riksförbund i Örebro att informera om Intact Vänners
verksamhet.
Intresset var stort med många frågor. Vår försäljning gick bra med broderade kort, rökelse och boken
”Jag lever”. Ulla Winroth

Intacts nyhetsbrev
Material till nästa nyhetsbrev ska vara oss tillhanda:
- till nr 1: 12 feb
- till nr 2: 16 april
- till nr 3: 17 september
- till nr 4: 19 november
Maila till: lasse.nohrstedt@gmail.com
Hälsningar, Lasse Nohrstedt, webbredaktör

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 och sponsrar unga flickors utbildning. Intact har
också yrkesinriktad verksamhet för unga vuxna med funktionshinder. 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

Kontakta styrelsen:

intactsvanner@gmail.com

Ulla Winroth, kassör

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

