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Intact överlämnar mat och tvål till fattiga familjer. 

Thomas Ebenezer berättar:

Tiruchirapalli
Intact Special School, yrkesutbildningscentrum på ISS campus och Fatima 
Nagar är stängda. Alla institutioner stängdes den 22 mars då regeringen 
tillkännagav utegångsförbud. Många föräldrar kom och hämtade sina barn 
och ungdomar den 23 mars. För närvarande bor 14 barn, 8 unga kvinnor 
och 5 anställda på skolcampus.  

Tillgänglig personal från Intact ordnar med lite roliga aktiviteter för 
eleverna. Barnen tillbringar tid med hästarna, matar och borstar dem under 

Hur är situationen för 
Intact nu?



ledning av Rajalingam. Han tränar hästarna dagligen 
men det finns ingen ridterapi för närvarande.
Vi fortsätter att betala personalens löner även om 
de inte kan komma till jobbet på grund av brist på 
transportmöjligheter. En del personal, som har mo-
torcyklar och bor i närheten av Intact, kommer till ISS 
varannan dag. Personal som är datorkunniga och per-
sonal som kan förbereda arbetsplaner och rapporter 
arbetar hemifrån.

Vi har vidtagit försiktighetsåtgärder i ISS campus 
enligt följande:

•  Vattenledningar är installerade i entrén, för 
handtvätt med tvål innan elever och personal 
kommer in i skolans lokaler.

•  Utomstående är inte tillåtna inne på campus.
• Matförråd för 2 månader förvaras i lager.
•  Akutmediciner, sanitetsmaterial och avlastnings-

material (risförpackningar) finns också i lager. 

De flesta barn och personal i ISS vill komma tillbaka 
till campus. Vi förstår att livet skulle vara mycket 
bättre hos Intact än i deras hembyar under denna 
nedstängningsperiod. Men det finns ingen kollektiv-
trafik. Våra fordon får inte köra längre än 2 km utan 
tillstånd från distriktsmyndigheterna. Men vi distribu-
erar ris och tvål till de familjer som behöver det. 
Unga kvinnor syr ansiktsmasker och vi distribuerar 

samma till våra förmånstagare i Tiruchirapalli och 
stampopulationerna i Vellimalai.

Opportunity Campus (OC) - Kariamanickam 
Av de 15 inskrivna eleverna finns nu 9 pojkar (alla är 
över 18 år) och 2 anställda i Kariamanickam och jord-
bruksutbildningen pågår utan avbrott. Campuschefen 
Ravichandran, som bor nära, besöker campus varje 
dag. Nyligen skördade de jordnötter. Det var svårt att 
marknadsföra dem men de lyckades ändå sälja dem 
till ett lägre pris.

Forum Syds projektverksamhet i distrikten störs 
på grund av bristande transportmöjligheter och 
rörlighet. Vi kommer att ha 3 månaders projekt-
uppehåll. Hur de framtida aktiviteterna kommer att 
fortsätta får vi avvakta och se hur situationen utveck-
lar sig.  Jag hoppas att det inte blir någon allvarlig 
arbetslöshet och att hungersnöd uppstår efter denna 
långa nedstängningsperiod. Men pr-arbetarna är i 
kontakt med lokala föräldraföreningar och Intact når 
fattiga familjer och personer med funktionsnedsätt-
ningar och hjälper dem med ris, sanitära material och 
ansiktsmasker som ett minimalt stöd för överlevnad.

Vellimalai & Kalrayanhills 
Skolan i Vellimalai stängdes den 23 mars. Alla lärare 
är hemma inklusive rektorn. Det kommer inte att fin-
nas någon årlig Girls Meeting för sponsrade barn i år.



Hjälp Intact stödja de 
som drabbas av Corona i 
Indien! 
Corona-viruset slår hårt mot de redan mest utsatta 
i det indiska samhället. Intact India behöver nu 
din hjälp för att kunna stötta de funktionsnedsatta 
barnen och ungdomarna, deras familjer och de fat-
tiga som lever i bergen i Kalryan Hills som nu ofta 
står utan mat och skydd mot viruset. Även hemlösa 
som lever i området får del av stödet från Intact. De 
behöver vår hjälp!

Vi ber därför alla som har möjlighet att sätta in 
en gåva på Intacts Vänners PG-konto 901131-3 och 
märka betalningen med ”Corona”.

Vad gör Intact? 
Intact India har mobiliserat resurser och har 

en tydligt utarbetad plan med vilka aktiviteter som 
utförs för att stötta i krisen.

Man levererar paket som består av 200 ml hand-
sprit, 2 tvålar och 10 ansiktsmasker. Även ris delas 
ut till de drabbade. Intact ger information i form av 
utbildning på plats och skriftligen till funktionsned-
satta och deras familjer om hur de ska skydda sig 
mot viruset. Funktionsnedsatta får även hjälp att 
kopplas samman med de samhällsinstanser som kan 
vara svåra att nå i det nedstängda samhället, så som 
apotek och vårdkliniker. 

På tre månader når Intact ut med dessa insatser 
till 1000 funktionsnedsatta och deras familjer. 100 
kronor räcker till 7 kit med tvål, handsprit och an-
siktsmasker. 300 kr räcker till 14 st 5-kilospåsar med 
ris. 

Thomas Ebenezer, grundare av Intact India vädjar 
till oss:

“Whatever resources you can mobilise will be 
very useful to continue our services uninterrupted. 
We are confident that with our collective ventures 
and support we will overcome this calamity.”

Sätt in din gåva på Intacts Vänners PG-konto 
901131-3 och märk din inbetalning med ”Corona”.
Varje gåva, stor som liten, gör skillnad!
Stort tack på förhand!
Intacts Vänners styrelse
(De insamlade pengarna går direkt till Intact Indias 
eget hjälparbete.)

Kalrayanhills är ett avskilt område och det har inte 
funnits någon Covidinfektion där. Men eftersom det 
var sommar och torrsäsong fanns det inte tillräckligt 
med jobb inom jordbruket. Många av stamfamil-
jerna migrerade tillfälligt, som de gör varje torrt år, 
till Kerala och andra städer i Tamilnadu för att hitta 
jobb i tegelbruk, fruktträdgårdar och fabriker. När det 
landsomfattande utegångsförbudet tillkännagavs och 
alla transporter stoppades, gick arbetarna tillsam-
mans tillbaka till Kalrayan hills vilket tog flera dagar. 
Tyvärr tog de också med sig Covid-19.  

Vi har fått särskilt tillstånd från statliga myndigheter 
att organisera om hjälp från Tiruchirapalli till Velli-
malai och stödja familjer med bröd, kex, rispåsar, tvål 
och ansiktsmasker. Vi har staplat förrådet i Intacts 
skola och fältarbetare distribuerar gåvor till behö-
vande på daglig basis. Barathi och Senthil tar hand 
om dessa aktiviteter. Alla andra utbildningsaktiviteter 
förväntas återupptas i juli. Vi hoppas att situationen 
lugnar ner sig snart.
Anne Agardh
(översättning från Thomas brev på engelska)



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

plusgiro 90 11 31-3

Intacts medlemsbrev
Material till nästa medlemsbrev ska vara oss tillhanda:
- till nr 2: 15 juli
- till nr 3: 15 november
Maila till: anne.agardh@gmail.com

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

Hej kära medlemmar
Styrelsen har beslutat att vi avvaktar med årsmöte 
tills vi har möjlighet att ses på fysisk plats då vi kän-
ner att ett digitalt årsmöte försvårar för många av 
Intacts Vänners medlemmar att medverka. Vi har fått 
dispens med rapportering i dagsläget, men skulle 
situationen förändras går vi ut med en kallelse i god 
tid och i enlighet med stadgar.
Med vänliga hälsningar,
Disa Jernudd, Styrelseordförande

Intacts medlemmar och 
andra ställer upp!
Kassören Ulla Winroth berättar att gåvor dagligen 
trillar in på Intacts konto.

Hittills har 45 150 kronor skänkts!
Vi är så glada över alla generösa medlemmar och 
övriga som försöker underlätta den svåra situationen 
som Intact India befinner sig i.
Tillsammans gör vi skillnad!

Intacts Vänners PG-konto 901131-3,
märk inbetalningen med ”Corona”.


