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E X TR A

Barnens Dag firas med tårta till alla, (läs julhälsning från Thomas på s. 3).

Jeya tränar för
framtiden
Jeya är arton år och arbetar på Yrkesträningen. Där broderar hon vackra
kort som går till försäljning. Det är olika motiv på korten som påfåglar och
blommor och hon gör det väldigt noggrant och fint. Andra uppgifter som
Jeya har haft på yrkesträningen är tillverkning av ljus, kuvert, papper och
smycken. Hon har också arbetat med förpackning av olika matprodukter
som till exempel bönor och linser.
Jeya växte upp i Vellimalai i Kalrayan Hills där INTACT driver en skola för
ortens barn. Hennes mamma gick bort när hon var en liten flicka, så hon
växte upp hos sina morföräldrar. Hon besöker dem två gånger per år.
(Fortsättning på nästa sida)
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Svenska studenter
besöker Intact India
Julhälsning från Indien
Julhälsning från styrelsen

På en statlig skola i Vellimalai lärde Jeya sig att räkna
och skriva och läsa på språket tamil. För fyra år sedan
träffade hon Elsbeth, Intacts kordinatör från Schweiz
för skolan i Vellimalai som föreslog henne att börja
på Opportunity Campus (Möjligheternas Centrum/Yrkesträning), i Tiruchirappali. Hon ville gärna börja på
yrkesträningen och hoppas på att bo kvar på skolan
eftersom hon inte har möjlighet att klara sig själv i
samhället. Hon märker att hon behöver fortsatt hjälp
med att handla, laga mat, städa och andra vardagssysslor. Dock drömmer hon om att i framtiden jobba i
en liten affär utanför skolan och leva ett mer självständigt liv.
Jeya tycker hon lärt sig mycket på skolan och vill
också lära sig maskinarbete för att så småningom
arbeta på företaget som tillverkar pumpmaskiner.
Jobbet blir hon glad av, hon tycker om att utföra arbetsuppgifter och ser söndagarna som tråkiga, även
om hon tycker om att relaxa och ta det lugnt ibland.
Hon har en bästa vän på skolan och tycker om att
göra sina kamrater fina genom att till exempel fläta
deras hår.

Studenter på äventyr
Vi som gav oss iväg till Indien var Madeleine Wretman, Emelie Malm, Linnéa Stenberg Johnsen (från
Västervik) och Lina Gustavsson, Alice Andersson, Jens
Heilig Blom (från Trollhättan).
Vi studerar till socialpedagoger vid Högskolan
Väst och våren 2018 började vi prata om att åka
utomlands för att göra vår fältstudie. Skolan erbjöd
flera olika alternativ bl a Vietnam, Namibia, Kenya,
och Tiruchirapalli. Vi diskuterade och kom fram till att
södra Indien var mest lockande. Madeleines sambo
är dessutom adopterad från Tamil Nadu så det kändes rätt att åka dit.
Planering, vaccinering och bokning av flygbiljetter, allt gick i flygande fläng och plötsligt var det
oktober och dags att åka. Flygresan gick utan några
missöden. Sista etappen fram till Trichy var vi rejält
pirriga. Thomas Ebenezer stod och väntade på oss

Jeya berättar att hon aldrig är ledsen, men när någon
slutar på skolan saknar hon den personen och känner
sig sorgsen. När Jeya kom till skolan för fyra år sedan
kände hon sig rädd, men när hon fick se gungställningarna på skolgården blev hon glad. Det var så kul
att gunga, hon slutade att vara rädd och nu trivs hon
och vill stanna på skolan.
Intervju av Margareta Fintling, volontär våren 2018
på Intact Special School, Tiruchirapalli.

och körde oss till skolan. När vi kom fram blev vi väl
emottagna! De tre studenterna från Trollhättan, som
skulle bli våra ”Intactkompisar”, var redan framme
sedan några dagar. Vi installerade oss på våra rum
och fick lite mat. Så trevligt och vilken varm och skön
atmosfär det var. Alla hälsade engagerat, både barn
och personal.
Förutom att vi skulle utföra våra fältstudier hade
Thomas planerat upp vår vistelse med olika aktiviteter och studiebesök som fyllde våra dagar. Besök
i slummen, besök på Bishop Heeber´s collage och
på Holy Cross collage var några av aktiviteterna han
ordnat.
Några dagar tillbringade vi även i Vellimalai, Kalrayan Hills. Det var väldigt nervöst med resan uppför
bergen. Vägen kändes inte bredare än en cykelbana
och där skulle vi möta både lastbilar och bussar och
massor av mopeder. Alla vi 6 tyckte det var fantastiskt att komma fram. Utsikten, luften, människorna,

boendet. Allt var väldigt fint och vi var mycket glada
och tacksamma över att ha kommit dit. Vi fick följa
med på Medical camp till en by ännu längre in i bergen. Medical camp är ett hälsoprojekt där en läkare,
sjuksköterska och andra hjälppersoner åker till någon
avlägsen by i bergen och utför läkarundersökningar
och delar ut mediciner till de behövande där. Det var
roligt att vara med och skönt att kunna hjälpa till lite
praktiskt med medicinutdelningen.
När vi kommit tillbaka till Trichy fick vi följa med
på Streetplay, en slags gatuteater. Så fantastiskt att
den engagerade personalen gör det här jobbet för att
försöka förändra samhällets syn på barn och vuxna
med funktionsnedsättning, det är verkligen en viktig
uppgift. Även om vi inte kunde förstå vad de sa var
det en mycket uppskattad tillställning. Det var många

besökare när den härliga teatern spelades upp av
lärare och elever från Intact.
Ingen av oss hade varit i Indien innan och kulturkrocken var bitvis ganska jobbig. Något av det som vi
upplevde som värst var nog de offentliga toaletterna
och att det inte fanns toapapper eller tvål när man
skulle tvätta händerna efter toabesök. Maten var
väldigt god men stark, trafiken var kaos ibland och vi
var väldigt ovana med alla djur som gick mitt i vägen,
men det finns ju en charm i det också. Vi bloggade
också när vi var där, om intresse finns att läsa.
Maddesresa.wordpress.com
Linneastenbeerg.blogg.se
Emeliemaalm.blogg.se
Madeleine Wretman, Emelie Malm, Linnéa Stenberg
Johnsen

Julhälsning från Thomas

Hari och Saranya stod i centrum och fick tillsammans
bjuda övriga elever på tårta. Hela dagen blev till en
fest med sång, berättelser, teater och dans. Det sanna budskapet om jul är hoppet för dem som känner
hopplöshet och empati för svaga och marginaliserade
medmänniskor.
Jag vill tacka alla medlemmar och sponsorer
hos Intacts Vänner för ert engagemang och stöd. Ni
hjälper oss i vårt arbete för personer med funktionsnedsättningar och människor som marginaliseras av
samhället. Från Intact India önskar jag alla vänner en
God Jul och ett Gott Nytt År!
Thomas Ebenezer, grundare Intact India

Kära vänner! Snart är det jul och nytt år. Jag vill passa
på att skicka en hälsning från oss alla i Intact India.
2018 har varit ett händelserikt år. Intact Special
School har av skolmyndigheten i Tamil Nadu blivit
godkänt och registrerat som ett behandlingscenter
för barn med autismspektrumstörningar. Skolan i
Kalryan Hills kommer nästa år att uppgraderas till
Middle School med undervisning till och med årskurs
åtta. Vi ser med tillförsikt och hopp fram emot 2019.
Julkänslan gör sig redan påmind. Den 14:e november firade vi Barnens Dag. De föräldralösa eleverna

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

Kära vänner!

Vill du engagera dig?

”Du kan inte korsa havet genom att endast stå och
titta på vattnet.” Detta är ett citat från Rabindranath
Tagore (1861-1941) en indisk-bengalisk poet, författare, kompositör, frihetskämpe och målare som fick
Nobelpriset i litteratur 1913. Som medlemmar i
Intacts Vänner står ingen av er och tittar på vattnet.
Ni har alla ’korsat havet’ och väljer att hjälpa barn
och ungdomar vars situation skulle sett väldigt annorlunda ut om de inte haft Intact India. Vår förening får stöd från Forum Syd/SIDA och rapporterar
till dem. De frågar efter vilka utmaningar vi har. Då
måste vi bland annat skriva att alla elever trivs så bra
att de aldrig vill lämna skolan! Vi kan prata effektivitet och produktivitet, men bättre betyg än att dessa
unga vuxna med alla sina egna utmaningar trivs och
har en röst som blir hörd kan jag inte tänka mig.
Tack alla ni som bidrar med gåvor, sponsring,
fadderskap, tid och kompetens för att möjliggöra
ett bättre liv för barnen på Intact Special School,
ungas möjligheter med Opportunity Campus, flickors
skolgång, hälsoprojekt i bergen och så många fler.
Tack till styrelsen och arbetsgrupperna för er tid och
fantastiska engagemang. Och, tack till all personal i
Indien som får allt att hända på plats!

Vi är i behov av att hitta några personer som skulle
vilja ta sig an uppdraget att undersöka och söka
ekonomiskt bistånd till Intact Indias olika projekt, t ex
Världens Barn, Postkodslotteriet eller mindre fonder.
Låter det här som en insats du skulle vilja bidra med,
kontakta intactsvanner@gmail.com

God Jul och Gott Nytt År!
Disa Jernudd, ordförande Intacts Vänner

Tack för gåvor
• Socialpedagogstudenterna som ordnade en insamling på sociala medier till förmån för Intacts Vänner
• Svenska skolan i Lissabon
• Våra två medlemmar från Ydre som sålt egenproducerat hantverk och skänkt behållningen
• Alla som skickat bidrag med anledning av vår medlem Ingrid Lunds bortgång
• Alunda församling
Kassören Ulla Winroth

Intacts medlemsbrev
Material till nästa medlemsbrev ska vara oss tillhanda:
- till nr 1: 15 februari
- till nr 2: 15 juli
- till nr 3: 15 november
Maila till: anne.agardh@gmail.com
Hälsningar, Anne Agardh, redaktör

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.

plusgiro 90 11 31-3

Kontakta styrelsen:

intactsvanner@gmail.com

Ulla Winroth, kassör

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

