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Indhumathi, i mitten, är ett av de barn vid ISS som utvecklats gynnsamt bland annat genom återkommande ridterapi.
Foto: Tina Johansson

Du kan göra skillnad
– bli volontär
Att åka som volontär genom Intacts Vänner är en upplevelse som ett 50-tal
engagerade medlemmar upplevt under årens lopp. Att lägga några månader på volontärarbete brukar ofta medföra mycket mer än kunskapsutbyte
och arbetskraft. Det som händer är ett utbyte mellan kulturer och idéer
som får både Intact India och volontären att växa. Nya vänskaper knyts,
tankar och engagemang växer och insikten om att det går att förändra världen känns lite mer möjlig.
Läs mer på nästa sida om vilka volontärer vi söker för närvarande.

Nya volontärer
på plats
Ridterapi i förändring
Ridterapifadder
Dags för årsmöte

Opportunity Campus 2, belägen på ISS i
Trichy, Tamil Nadu.

Till den nystartade, SIDA-finansierade arbetsträningen för främst unga tjejer söker vi en volontär
som kan utveckla marknadsföringen av produkterna
som tillverkas. Uppdraget innebär också att arbeta
med produktutveckling av pappers-, ljus- och smyckestillverkning samt att öppna en liten butik på skolan.
Ytterligare en del i uppdraget är att vara ett stöd för
projektets ledning och stötta de ledande personerna
i deras arbete att leva upp till målen. Det här är ett
arbete som behöver bli utfört under 2014.
Vi söker därför dig som har erfarenheter inom
marknadsföring och/eller produktutveckling samt
någon form av erfarenhet av arbete kring ledarskap
och/eller organisationsutveckling. Detta uppdrag kan
även delas av två personer så sitter du på delar av de
kompetenser vi letar efter – tveka inte att ansöka!
Har du dessutom arbetat med arbetsträning eller
hantverk är det meriterande.

Horse Riding Therapy

Vi har ett ständigt behov av volontärer inom EQprojektet (ridterapin) eftersom det är en verksamhet som eftersträvar att ha två volontärer på plats
samtidigt under större delen av året. I detta uppdrag
behövs god vana av hästträning och/eller kunskaper
inom sjukgymnastik, arbetsterapi, ridterapi eller
liknande.

Kalryan Hills

Till skolan belägen i den lilla bergsbyn Vellimalai
söker vi personer med ledaregenskaper, är trygg i dig
själv och kan arbeta flexibelt utifrån de behov som
finns på skolan. Uppdraget handlar bland annat om
att utbilda lärarna i engelska. Volontärperioden är
minst fyra månader och vi skickar gärna två volontärer samtidigt eftersom skolan ligger isolerat.

Intact Special School, ISS.

Till skolan för barn med funktionsnedsättningar skickar vi volontärer främst för att fortbilda speciallärarna
på skolan. Till dessa uppdrag önskar vi speciallärare,
specialpedagoger, talpedagoger och personer med
specialkunskaper om autism.

I alla Intacts Vänners volontäruppdrag är personlig
lämplighet en viktig faktor, att vara handlingskraftig
samtidigt som inkännande och lyhörd är en förutsättning för att uppdragen ska fungera för både volontären och Intact India.
Varje enskilt volontäruppdrag skräddarsys för att
volontärens kunskaper och intressen ska tillgodoses
och för att Intact India ska få ut så mycket som möjligt av volontärperioden.

Är du intresserad av att åka som volontär?
Gå in på www.intactsvanner.com under fliken Våra
projekt klickar du dig vidare till volontär där intresseanmälan finns. Eller maila direkt till intactvolontar@
gmail.com

”IntactEQ är ett projekt för mig”

Jag heter Johanna Holst och
åkte som volontär för Intact
EQ i slutet av januari. Jag är
24 år, uppvuxen på landet
utanför Örebro och har alltid
haft ett stort intresse för
hästar. På gymnasiet läste jag
naturvetenskap och började
sedan arbeta i ett dressyrstall
utanför Stockholm. Sedan
dess har jag arbetat mycket
med hästar, bland annat som au-pair och hästskötare i
England och i turridningsstall i Spanien och Grekland.
Jag har också jobbat som paketerare, turistvärd,
kolloledare och förra året reste jag några månader
i Australien och Nya Zeeland. Just nu läser jag mitt
andra år på skrivarlinjen på distans på Sörängens
folkhögskola i Nässjö och att skriva är mitt andra stora
intresse förutom hästarna.
Jag har länge velat volontärarbeta och när jag
hittade Intact EQ kände jag att det var ett projekt för
mig. Jag tror arbetet med ridterapi är mycket betydelsefullt för barnen, då ridning och umgänge med
hästar är välgörande både fysiskt och mentalt. Jag
kommer att stanna i tre månader och ser mycket fram
emot att ta del av verksamheten på ridterapicentret
och på Intact Special School!

Ridterapi i förändring
Det är mars 2012. Indhumathi sitter på bussen. Hennes ögon strålar, hennes mun ler så
stort som det bara går. Bussen hinner knappt
stanna förrän hon hoppar ur. Med stappliga
men målmedvetna steg springer hon till stallet.
Jag får berättat för mig att hon, när hon kom till
Intact School, inte kunde gå utan ålade sig fram
med armarna som hjälp. Nu bär benen, och
hela hennes ansikte lyser. Trots att hon inte har
några tummar greppar hon borsten och gör sin
del av jobbet.

När jag möter Indhumathi sommaren 2013 är
det som att möta vilket barn som helst. Av hennes
rörelser går det inte att se att hon ett par år tidigare
inte kunde gå. Hon har muskler i kroppen. Troligen
kommer hon inte att kunna springa maraton, men
det kanske inte är nödvändigt. Nu kan hon röra sig
och leka obehindrat. Och glädjen som hon hade då
jag mötte henne första gången, den finns kvar.
Ridterapin gör underverk med barnen som deltar.
Det är en dyr form av terapi, men den ger resultat.

Ny arbetsgrupp

Sedan hösten 2013 har mycket hänt i Intact EQ och
HRTC (Horse Riding Therapy Center). Den arbetsgrupp i Sverige som startade upp ridterapin har
lämnat över till en ny grupp, och det har tagit tid att
hitta in i arbetet och verksamheten.

Hästarna

I juli 2013 dog hästen EQ-line och kvar var Koko. Han
gick och grät och ropade efter sin kompis. En insamling startades för att få in pengar till en ny, större
häst som skulle orka bära också de stora barnen. I
september blev HRTC erbjuden två hästar till skänks,
ett erbjudande som inte gick att motstå. Det visade
sig inte vara helt enkelt. De två hästarna Effie och
Prince som kom till HRTC i höstas finns inte längre
kvar. Effie var i mycket dåligt skick och avlivades på
grund av kroniska smärtor. Prince passade inte som
terapihäst och har sålts. Koko är därför tillfälligt ensam igen innan vi hittat nytt lämpligt sällskap. En flytt
av HRTC till Intact Special School är planerad. Detta
sparar pengar och gör samtidigt terapin tillgänglig för
fler skolbarn.

Framtiden

Efter Thomas Ebenezers besök i Sverige i september
har Intact EQ kontaktats av Realgymnasiet och en
dialog har påbörjats om eventuellt samarbete med
djurskötar – och hästskötarutbildningar, där man
under tredje året gör tre veckors utlandspraktik.
Just nu behövs framför allt pengar. Vi behöver
bli fler hästfaddrar och få fler sponsorer. Läs mer hur
man blir hästfadder på www.intactsvanner.com eller
kontakta EQ-gruppen intacteq@gmail.com.
Följ EQ-volontärernas arbete på bloggen: http://
intacteq.blogspot.se
IntactEQ genom Tina Johansson

Bli ridterapifadder - nu eller aldrig!
Intact EQ arbetar för att ridterapin ska vara
kvar som en del av arbetet som Intacts vänner
stöder i Indien. Men vi behöver din hjälp!

Vi vill be dig som varit volontär och arbetat med
Bharathi och barnen, dig som varit med och arbetat
i Sverige för att få ridterapin att fungera, dig som vet
hur viktiga hästarna är för barnen, dig som vill vara
med och skapa ett gott och fungerande liv för barnen vid Intact Special School i Tiruchirapalli i södra
Indien: Bli Ridterapifadder! För 1500 kronor per år

(drygt 100 kronor/månad) gör du det möjligt för
Intact att behålla hästar och bedriva verksamheten.
Och bli det nu!
Ridterapi, Horse Riding Theray Center, är en
ovärderlig men dyr form av terapi. Med hjälp av ridterapin sker underverk med alla de barn som deltar.
Klarar vi inte utgifterna riskerar barnen att inom en
snar framtid bli utan sin ridterapi!
Sätt in pengarna på Intacts vänners pg-konto
901131-3 och märk inbetalningen Hästfadder.

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

Tre ambassadörer på
plats i bergen
Jag fick en möjlighet till
långledigt och ville göra
något vettigt med den tiden,
inte bara ligga på en strand
och slappa. Mina två döttrar
skulle med så då krävdes det
att barn var med i bilden och
gärna en miljö som vi skulle
känna oss trygga i.

Under ett besök hos min syster och svåger i
Örebro plockades det fram en Intact broschyr och intresset väcktes. Den 8 januari åkte jag, Signe (9 år) och
Linnea (6 år) till Indien för att vara på Intact School
uppe i Kalrayan Hills som volontär(er). Mina döttrar
är nämligen lika mycket som jag kulturella ambassadörer och engelsklärare. Vad gjorde jag utan alla
deras tips om lekar?
Vi har inte varit här så länge, men det känns som
en evighet då vi är i full gång från morgon till kväll.
Mitt huvuduppdrag (låter som en Bond-film :) ) är att
vara en engelsktalande resurs för lärarna och som del
av det har vi startat en blogg: kalrayanhillsteachers.
wordpress.com Läs och kommentera!
Disa Jernudd

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

Kallelse till årsmöte i
Intacts Vänner
Den 22 mars, kl.14.00

Plats: Trefaldighetskyrkan, Södra Strandgatan 3,
Örebro
Välkomna till ett trevligt årsmöte med sedvanliga årsmötesförhandlingar, information om
verksamheten i Sverige och Indien, Benny Lavin
talar om varför vi hamnade i Indien och kanske
han spelar en truddelutt, lotteri, försäljning och
kaffe. Du får gärna baka något och ta med dej,
om vi inte äter upp det så säljer vi till högstbjudande.
Styrelsen för Intacts vänner

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.

Kontakta styrelsen:

intactsvanner@gmail.com

Ulla Winroth, kassör

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

Intact EQ

intacteq@gmail.com

