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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

Sista resan till stallet!
Den av både barn och personal populära ridterapin flyttar i dagarna från ridcentret sju kilometer utanför Intact Special School till ett
nybyggt stall och en nyanlagd paddock invid skolområdet. Lagom
till flytten har också en ny ponny anlänt – Jerry – som tillsammans
med Koko utgör grundmaterialet för hästburen terapi för barn med
funktionsnedsättning vid ISS.
Läs mer på nästa sida.
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Grindvakten och
vaktmästaren
Manivannan tar
emot ponnyn Jerry
som anländer till
ridterapicentret.

Flytten innebär ett stort lyft för ridterapin då den
kommer närmare skolan och barnhemmet. Barnen
och personalen kan använda ridterapin enklare, samtidigt som kostnaderna för transport och hästskötare
minskar.
Ridterapin för eleverna på ISS är dokumenterat
välgörande och utvecklande. Johanna och Josefin
som båda varit volontärer på ridcentrat i vår skriver
bland annat så här på bloggen:
”Förra veckan var det utvärderingsmöte för
ridterapin med Bharathi, projektledare för ridterapin,
lärarna och rektorn Karuna. Barnen som är med på
ridterapin är det i perioder om tre månader och nu
var det dags att utvärdera tiden som gått och välja
barn till kommande period. Valet görs utifrån vilka
barn som anses ha störst behov av ridterapin.

Mötet börjar med att vi går igenom barnen ett
och ett och lärarna berättar om vilka förändringar
som uppmärksammats hos barnen sedan de börjat
med ridterapin. De positiva effekterna är många;
vissa barn blir märkbart socialare, får bättre balans,
förbättrad finmotorik och även förbättrad koncentration. Barnen blir glada av att åka till ridterapicentret.
Vissa gråter till och med om det inte är deras tur.
Lärarna berättar att särskilt för de autistiska
barnen betyder det mycket att bara vara nära Koko,
få borsta lite och rida en tur. Medans det för andra
med mer fysiska problem stärker deras kroppar, barn
som tex har svårt att gå kan efter några månaders
ridterapi röra sig mer obehindrat, får bättre balans
och ramlar mindre.”
Läs mer på http://intacteq.blogspot.se/

Projektledaren
för ridterain,
Bharathi, är
både nöjd
och glad över
att kunna
presentera
ponnyn Jerry
för barnen på
Intact Special
School.

Res med till Indien 10-25 januari 2015
I samarbete med Thomas Ebenezer arrangeras
en resa till Indien den 10-25 januari 2015.

Mötet med mitt fadderbarn Hari på Intact Special
School i Trichy 2001, Tegelstensprojektets utveckling
och den Vediska traditionen har fått mig att återvända många gånger till skolan och detta fantastiska
land.
Nu inbjuder jag dig att följa med på en resa och
uppleva södra Indiens kultur i Tamil Nadu och Kerala.
Vi flyger från Arlanda till Chennai, stannar i Mamal-

lapuram, vidare till Pondicherry, Trichy där vi besöker
Intacts verksamheter och möter alla barn och ungdomar. Upplever den Indiska kulturen, dans,
marknader och tempel i Tamil Nadu. Vi bor på
trevliga hotell och sover två nätter i Kalryan Hills.
Vidare söderut till havet, Kanyakumari, Kovalam och
Trivandrum i Kerela.
Välkommen att höra av dig för programinformation och anmälan på telefon 070-510 95 93.
Vänligen Lalitha Doverud

Saxofonmusik inledde årsmötet
Årsmötet i Örebro den 22 mars inleddes med fantastisk musikalisk underhållning av Benny Lawin på
sopransax och hans kompanjon på dragspel. Benny
var med när Intacts vänner bildades och berättade
mellan låtarna hur det hela gick till. Spännande att
få höra hur det hela började med en grupp lärare på
studiebesök i Indien och se hur det hela vuxit till ett
välfungerande samarbete med många engagerade.
Efter musikprogrammet visade Pell-Uno Larsson
film och berättade om sitt besök vid Intact i höstas.
Härligt att få se hur det ser ut och utvecklas på plats.

Årsmötet förlöpte väl och tog upp de obligatoriska
frågorna såsom genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning, fastställande av
balans- och resultaträkning samt fastställande av
verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår 2014.
Så var det dags för fika med trevligt samkväm
och såklart obligatoriskt lotteri och kakauktion. Lotteriet gav en vinst på 500 kronor medan kakauktionen
gav 470 kronor och fikaförsäljningen resulterade i
450 krornor. Bra jobbat!
Jenny Rundeberg

En resa till södra Indien i
dansens tecken

bokar och betalar din flygresa själv. Sensus kan ge
rekommendationer och hjälpa dig. På plats betalar
du själv för boenden, mat och inträden.
Kurspriset är 6000 kronor (5000 kr om vi blir fler än
12 deltagare) 16 är max.
För mer information och anmälan: kontakta
pia.lamberth@sensus.se så snart som möjligt, anmälan måste dock göras senast 30 augusti 2014. Begränsat deltagarantal.

Studieförbundet Sensus inbjuder till en resa till
södra Indien mellan den 30 december 2014 och
19 januari 2015.
Ledare är bland andra Pia Lamberth som gjort fem
dansresor till Tamil Nadu tidigare. Pia berättar att du

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

Kreativa idéer behövs

Virkning har fått en rejäl renässans i hantverkskretsar.
Och nu behöver det inte bara vara grytlappar utan virkade
delikatesser i form av tårtor, muffins och bakelser.

En virkad tårta till midsommar?
Marie-Louice Rosell i Ydre har genom Tranås kyrkliga
samfällighet skänkt 2 370 kronor till Intacts Vänner.
Det är genom försäljning av Marie-Louice hantverksalster i form av virkade tårtor, frukter, kakor, blöjor,
dockkläder med mera som pengarna samlats in.
-Jag älskar att göra de här sakerna och alla tycker
om den, små som stora, berättar Marie-Louice från
Småland. Redaktionen lyfter på sin virkade keps och
säger tack å föreningens vägnar.

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

Intacts Vänners PR-grupp har gnuggat sina geniknölar
för att hitta alternativa lösningar för finansieringen av
OC2, den dagliga verksamheten för flickor som byggs
just nu på skolområdet i Trichy.
Till bygget behövs 200 000 kronor.
- Vi resonerade om olika sätt att samla in pengar.
Exempelvis genom ett nytt konstlotteri, berättar Helli
Malers i PR-gruppen.
- Men erfarenheter visar tyvärr att det är en stor
arbetsinsats som krävs och svårigheter att få tillbaka
kompletta listor med sålda lotter. Ska vi försöka kontakta företag/organisationer för ekonomiskt stöd?
Vilka kan vi vända oss till? funderar Helli och PRgruppen vidare.
Har du som läsare fler tips, så kontakta PR-gruppen via mejl: intactsvanner@gmail.com.

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
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