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Anita på plats vid skolan i Vellimalai. En volontärresa som bekostades av Tyresö kommun genom ett samarbete med Intact.

Att övervinna
sin rädsla

Det började en sen kväll på biblioteket i Tyresö utanför Stockholm
förra våren. Biblioteksassistenten Anita Lindqvist jobbade över och
surfade in på kommunens intranät för anställd personal. Där möttes hon av rubriken ”Vill du jobba som volontär?”
Anita släckte så småningom datorn och skrivbordslampan och begav sig
hem i den mörka kvällen. Men tanken på ett volontärarbete ville inte släppa taget. Till en början var rädslorna, farhågorna och hindren alldeles för
många att överbrygga, men efter hand växte tanken till ord och handling.
Anita ansökte om att få åka som volontär till Intact Special school i Trichy,
Tamil Nadu, Indien.
– Jag ville se det som en utmaning mot mina egna rädslor, säger Anita,
hemkommen och tillbaka i tjänst vid biblioteket i Tyresö.
(Fortsättning på nästa sida)
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Kolik
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Innan midsommar 2012 fick hon besked från ansvarig i kommunen: Du är antagen som volontär! Sedan
följde en tid av förberedelser och hon läste på om
det stora landet Indien, vaccinerades och mötte volontäransvariga inom Intacts Vänner.
– De gav mig mycket bra information om hur det
kan vara att komma som svensk kvinna till Indien,
om skolan och alla projekten som Intact driver i Tamil
Nadu, berättar Anita.
– I Tyresö har jag samarbetat med förskolor, bjudit in till olika tema under ett par år. Nu såg jag en ny
chans till samarbete och kontakt. Innan resan till Indien frågade jag ett par förskolor om de ville rita eller
berätta något för barnen i Indien. Det blev bilder och
berättelser och om deras vardag här. Många frågor
fick jag också med mig. Vad äter de och hur ofta går
de i förskolan? Finns det mycket vatten i Indien? Vad
husen är byggda av och frågor om djur.
I november flög Anita tillsammans med Mia
Tranehed, lärare i Tyresö kommun och volontär, till
Chennai där Thomas Ebenezer mötte dem på flygplatsen och gav dem transport till ISS i Trichy.
– Första dagarna var värmen tryckande och det
var svårt att vänja sig. Men efterhand blev jag van
och kanske avtog värmen något. Jag fick möjlighet
att resa upp till Kalryan Hills och delta i skolundervisningen i Vellimalai under flera dagar. Det var en
fantastisk upplevelse som jag kommer att bära med
mig resten av livet, understryker Anita Lindqvist.
Hon har fortsatt sitt uppdrag på hemmaplan.
Genom ett samarbete med förskolorna i kommunen
besöker Anita barngrupper där hon berättar om sin
resa och barnen och lärarna hon mötte. Med sig
har hon saker från Indien, som en vacker sari och en
jordglob. Ett resultat av hennes resa är att kontakter
knutits mellan barn i Tyresö och Kalryan Hills. De
skickar teckningar och brev med frågor till varandra
och i förskolan Hästhagen pryds en vägg av en fem
meter lång teckning som eleverna i Vellimalai målat
till dem.
– Efter min berättelse har skolan fått ett ljus som
tillverkats i Trichy och jag ber barnen tänka på barnen i Indien då de tänder ljuset.

Anita Lindqvist börjar alltid sina Indienföreställningar i de
svenska förskolorna med att visa var Indien ligger i förhållande till Sverige på en jordglob. Hon bär alltid indiska
kläder vid dessa tillfällen.

– Jag lärde mig mycket av min resa. En av de
viktiga sakerna var att barnen inte har några leksaker,
TV/video, Tv-spel eller smarta mobiltelefoner som vi
har, men de har ändå glädjen i livet . De har det viktigaste nämligen varandra. Har man obegränsat med
materiella ting men inte varandra finns inte glädjen i
livet, avslutar Anita Lindqvist.
Fakta: Tyresö kommun samarbetar med Intact för att
göra det möjligt för kommunens anställda att arbeta
som volontärer. De som beviljas ett volontäruppdrag
efter ansökan får åka med bibehållen lön och dessutom resan betald av kommunen. Volontärperioden är
två veckor och förutom till Indien finns även möjlighet att besöka andra länder som volontär.
Anita bloggade under sin Indienresa och bloggen
finns kvar under namnet: itaresan.blogspot.se.
Eftersom Anita Lindqvist arbetar som biblioteksassistent har redaktionen för nyhetsbrevet bett Anita att
sammanställa en lista över böcker som kan läsas för
barn och som handlar om Indien. Så håll till godo, på
vår hemsida hittar du en lista på några böcker i urval.
Lasse Nohrstedt

Lera + eld = tegel
Ett konstverk som kopplar samman en gammal
tegelskorsten i Stockholm med Intacts Vänners
tegelstensprojekt på Möjligheternas land, hur
kommer det sig?

Konstnären Ulrika Jansson hade tegel som utgångspunkt
när hon skulle gestalta ett konstverk till den nybyggda
förskolan Pippi Långstrumpsgata 12 i Bromma. Hon
ville göra ett konstverk som lyfte fram olika aspekter av
materialet tegel; tegel som ett byggmaterial med koppling
till platsens historia och tegelstenen som symbol för en
liten enhet i ett stort bygge som likväl är nödvändig för
dess stabilitet. Med konstverket ville hon få förskolans
barn och personal att fundera över hur vi påverkar andra
platser på jorden med våra handlingar och val och hur vi
som enskilda individer kan göra skillnad genom att lägga
vårt stöd i de delar av samhällsbygget som skapar en
bättre värld.
Gestaltningen på förskolan består av två konstverk
som hänger samman i material och tematik. Förskolan
ligger i Bromma och utgångspunkten har varit det gamla
tegelbruk som låg på platsen i början av 1900-talet. I ett
konstverk tittar en av de gamla fabriksskorstenarna upp
ur marken. Vad finns mer under ytan som är belagt med
asfalt? Skorstenen puffar upp rökmoln av tegel, eller är
det tankebubblor och drömmar om tegel? Rökmolnen
varslar om tidigare verksamhet på platsen och om det
andra konstverket inne på skolgården.
Det andra konstverket består av ett litet vitt betonghus med platt orange tak och ytterligare några rökmoln av
tegel. Huset är en liten modell av ett hus som finns i Tamil
Nadu i södra Indien, på Intacts Vänners Möjligheternas
land. Ulrika kom i kontakt med Intacts vänner via BrittMarie Strandahl och fick höra talas om tegelstensprojektet. Som en del av konstverket på förskolan köpte Ulrika
100 tegelstenar i tegelstensprojektet, en sten för varje
barn som går på förskolan. På så sätt blir barnen i Annedal
delaktiga i att bygga upp en ny byggnad till barnen och
ungdomarna i Indien. En del av konstverket förläggs till en
annan plats på jorden, samtidigt som det finns en fysisk
gestaltning av handlingen på förskolegården, med den lilla
kopian av huset i Indien.

Huset i Bromma är en kopia på huvudbyggnaden vid Möjligheternas Land där Intact driver daglig verksamhet inom
jordbruket för unga pojkar. På modellhuset sitter två barn
från Bromma.

Förlagan till konstmodellen i Bromma.

I Indien tillbringar många människor en stor del av
tiden på sina platta tak som blir som ett extra rum
utomhus. På samma sätt kan barnen här på förskolan sitta på taket och använda det lilla huset som en
bänk. Inne på förskolan finns en text om projektet
och ett foto av det riktiga huset i Indien, så att barnen kan se att deras lilla hus finns både på skolgården och i Indien. På tavlan finns även information om
hur alla kan vara med och fortsätta bidra till Intacts
Vänners tegelstensprojekt och köpa fler tegelstenar.
Ulrikas förhoppning är att konstverket ska leva vidare
genom att nya byggnader byggs upp i projektet i
Indien med hjälp av barn, föräldrar och personal på
förskolan i Annedal.
Ulrika sänder ett stort tack till medlemmar i
Intacts vänner som har hjälpt till med information
och till Thomas Ebenezer som bidragit med foton och
ritningar på huset. Konstverket är beställt av Sisab
via Stockholm Konst och invigdes i juni 2012. Se mer
information www.ulrikajansson.com

INTACTfestival i Stockholm!
Vi är en grupp med Intactvänner som anordnar en
liten festival för att sprida
kunskap om INTACTs
viktiga verksamheter.
Tanken är en eftermiddag i sensommarsolen vid
Årstavikens urmysiga Café Rhodos. Det kommer bjudas
på musik från Sveriges bästa Jazzband Ståhls Trio och
slagverksorkestern Yakumbé med sin afrobrasilianska
samba. DJ-kollektivet Bon Chance! kommer att spela
musik som lockar till glädje och dans. Artister fortsätter
att bokas in. Café Rhodos står för nybakat och nybryggt
som kan avnjutas i solstolen på bryggan. Festivalen
är gratis men vi hoppas på att några fler ska upptäcka
vilka otroligt bra projekt INTACT bedriver.
Kom och ha en trevlig dag med oss! Vi kan garantera härlig musik, mumsiga godsaker och viktiga diskussioner. Och som alltid ser vi till att alla pengar vi lyckas
samla in går oavkortat till INTACT India.
VART SKA JAG GÅ? Cafè Rhodos, Södermalm, Stockholm (på promenadvägen mellan Eriksdalsbadet och
Tantolunden)
NÄR SKA JAG KOMMA? Lördagen den 31:a augusti
mellan ca 14.00 - 18.00. Vi har beställt strålande sol
men om det ändå skulle regna oupphörligt så ställer
vi tyvärr in.
Hjärtligt välkomna!

Ellen Helander och Emilia Zika

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.
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Barnens favoritponny har travat färdigt
En av våra ponnyer som användes i ridterapin, den fina
10-årige hingsten Equality Line drabbades av kolik för
en tid sedan. Han behandlades vid universitetsdjursjukhuset men tyvärr gick hans liv inte att rädda. Djursjukhuset är ett undervisningssjukhus där man endast betalar medicinkostnaden. Ett stort tack till sjukgymnasten
Bharatis och all personal vid ISS i Trichy som gjorde allt
de kunde för att rädda hans liv. (Bilder på Equality Line
finns på Intacts Vänners hemsida)

Jonna Fallhagen Gohil

Norska kroner
Handelshögskolan i Oslo har bidragit med 5800 kronor.
Det var i februari som Veronica Lejsved föreläste i Norge
och nu finns gåvan från högskolan på Intacts 90-konto.
Från välunderrättad källa har Veronicas föreläsningar
hittills inbringat 53 800 kronor till Intacts Vänner. Strålande! (I nyhetsbrev nummer 4/2012 finns en intervju
med Veronica Lejsved.)

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

