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Glädjedans när flickorna hoppar upp på scenen. Foto: Anne Agardh

Children´s Day
– vilken fest
Children´s Day firas varje år på Indiens första premiärminister Nehrus födelsedag. Han tyckte mycket om barn och ville att hans dag
också skulle vara barnens dag.

Denna dag är verkligen barnens dag. De är hedersgäster och bjuds på ett
program med dans, sång, teater, sagostund, film och lekar. Dessutom serveras godsaker då och då och till lunch en lyxig kycklinggryta. Lärarna har
planerat dagen noga och gör allt för att roa barnen. Alla får en röd liten ros
och en ”prick i pannan” vid ingången till salen. En godisbit delas ut till de
förväntansfulla barnen som sedan sätter sig på de blå stolarna, pojkarna
till vänster och flickorna till höger. Salen har smyckats med ballonger och
(Fortsättning på nästa sida)

Ny lärare på skolan
Thomas Ebenezers tankar
om dåtid och framtid
Läs & Res gör studiebesök
på Intacts Special School

på väggen längst fram lyser texten ”Happy Children´s
Day”.
Helena och Lennart Johansson och undertecknad
är gäster och får sitta framme vid scenen tillsammans med Thomas Ebenezer och hans fru Karuna.
Musikanläggningen är på plats, mikrofonen sätts på
och alla hälsas välkomna. Så sprakar föreställningen
igång. Jubel och applåder från barnen när tjusiga
lärare kommer in och dansar en vacker dans. De
barn och ungdomar som vill får sedan komma upp
på scenen och dansa. Vilda hopp och snurrar, skratt
och glada leenden överallt. Personalen finns bland
barnen och tar hand om de autistiska eleverna och
de på tidig utvecklingsnivå. En pojke sitter längst
fram vid scenen i rullstol. Barnen hjälper ofta själva
de kamrater som behöver det, tar dem i handen
och leder dem tillbaka till sina platser. En obeskrivlig
värme svävar i lokalen, alla gläds tillsammans.
Så är det dags för teater. Lärarna agerar bångstyriga
elever som inte vill lyssna på den frustrerade läraren.
Publiken skrattar och klappar i händerna. Nytt godis

Thomas, då och nu
Om du ser tillbaka på tiden Intact har funnits,
vilka mål har ni uppnått och vad är du mest
nöjd med att ha åstadkommit?

Vi har arbetat med urbefolkningen i bergsområden,
kvinnor och personer med intellektuella nedsättningar. Närmast mitt hjärta står arbetet med barnen som
har intellektuella nedsättningar.
Vi har fått kämpa för att hitta ett lämpligt ställe
för att bygga Intact Special School på grund av samhällets stigmatisering av personer med intellektuella
nedsättningar. Jag hade en dröm om ett fint campus
för Intact Special School och när jag berättade min
dröm för ”Intacts vänner” blev drömmen verklighet.
Jag är mycket nöjd med Intact Special School projektet och hur det utvecklas.

Vilka har varit de största utmaningarna?

Att göra folk medvetna om att personer med intellektuella nedsättningar har samma rättigheter som

delas ut efter teatern. Som avslutning blir det Jenka
som vi svenskar lärt ut till lärarna. Spotifymusik vrålar
från högtalarna, vi och lärarna hoppar och studsar
fram till anpassad jenkamusik och avslutar med en
snabbversion. Puh! Vilken tur att det är dags för
lunch.
Eftermiddagsaktiviteterna sker ute på skolgården. Vi har köpt in massor av ballonger och 100 små
flaskor såpbubblor. Efter en störtskur klarnar det upp
och ballonger delas ut på gården. Barn och ungdomar hoppar runt i indisk ballongdans. Musikanläggningen sätts på och spontandans uppstår här och där.
Jubel när Helena och Lennart dansar en vals. Inte alls
indiskt men flera lite äldre elever vill lära sig. Flaskorna med såpbubblor delas ut till både barn och vuxna
och festen fortsätter.
Dagen närmar sig sitt slut. Alla får en liten bit paj
att mumsa på. Skolbussen anländer och de elever
som bor på skolan går in till sig. Vi svenskar rusar till
duschen. En dag vi sent ska glömma!
Anne Agardh

andra har alltid varit en utmaning. Ibland undrar jag
om intressenter, föräldrar och socialarbetare har
accepterat och verkligen förstått detta. Det gäller
naturligtvis även allmänheten och staten. Men vi
arbetar för att uppnå detta mål genom Opportunity
Campus projektet. Och vi är medvetna om att det är
en lång väg att gå.

Vilka drömmar/visioner har du när det gäller
framtiden för Intact?

• Personer med intellektuella nedsättningar: att integrera dem i samhället och ge dem förberedande
träning och hitta lämplig anställning är vår vision.
• Att kunna erbjuda lägenheter som möjliggör självständigt boende är vårt nästa mål för personer med
intellektuella nedsättningar.
• Att etablera en vinstdrivande verksamhet som skapar anställningar för personer med nedsättningar
och som också genererar intäkter för att hålla igång
andra utvecklingsprojekt.

Manikandan
– ny inspirerande lärare
En ung manlig speciallärare har anställts på ISS. Han är 22 år och bor
i Trichy och har jobbat på skolan
cirka 5 månader. Hur kommer det
sig att han valt att bli speciallärare
med inriktning elever med intellektuell nedsättning?
Har du kommit i kontakt med barn med speciella behov tidigare?

Manikandan funderar en stund, berättar sedan
att han är tvilling men att hans syster var sen i utvecklingen och dog vid 6 månaders ålder. Kanske har
det påverkat honom. Han har alltid velat bli lärare
och önskar kunna göra skillnad för elever genom att
ge dem utbildning. Innan han påbörjade lärarutbildning gjorde han några veckors praktik på en skola.
Han fick följa en speciallärare som arbetade med
autistiska barn. Speciellt minns han en 7-åring och
hur imponerad han var av lärarens sätt att jobba med
detta barn.
Manikandan är mycket intresserad av psykologi
och människor. Tanken föddes hos honom att han
själv kunde bli speciallärare istället för vanlig lärare
så han sökte denna utbildning och blev antagen. I
Indien är det två olika utbildningar och man behöver
inte vara utbildad lärare som i Sverige för att läsa
vidare till speciallärare/specialpedagog.

Speciallärarutbildning

Utbildningen till speciallärare var två år och varje
år bestod av 45 dagars praktik. Efter utbildningen
jobbade han ett år på en specialskola för barn med
intellektuella nedsättningar.
På Intact Special School arbetar han som lärare
för en grupp äldre elever som förbereds för att börja
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i Vocational Training på skolan, dvs yrkesförberedande verksamhet. Han har åtta elever i sin klass och de
flesta har en lättare intellektuell nedsättning, några
med ADHD problematik. Manikandan trivs mycket
bra med sitt jobb och hoppas kunna studera vidare
inom specialpedagogik. Hans dröm är att bidra till att
utveckla användningen av teknologi inom specialpedagogik och få in dessa moment i kursplaner.

Skiljer sig Intact Special School på något sätt
från andra specialskolor?

Ja, svarar han direkt. Hurdå? Här är barnen viktiga,
man jobbar för att eleverna ska vara likställda och få
sina rättigheter. Man ser till barnens behov och eleverna är också omtänksamma tillbaka mot den vuxne.
Skolan är välutrustad, bra klassrum där eleverna har
bänkar och stolar och det finns en stor skolgård. I
många specialskolor i Indien sitter barnen på golvet.
Här har man också en simbassäng och ridterapi vilket
är ovanligt.
Det är fantastiskt att se Manikandans engagemang och positiva inställning. Han är populär hos
eleverna och har höga ambitioner om att kunna göra
skillnad. Han kommer säkert att göra skillnad för
många elever!
Anne Agardh

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

Kära vänner,

Läs & Res på besök

ännu en gång firar vi jul och
ytterligare ett år i vårt livs resa.
Några nya vänner ombord och
några vänner har lämnat oss.
Vi minns alla med kärlek och
uppskattning!
Vi har förmånen att få leva, ha hälsan, framgång,
vänskap, gemenskap och fred. Tillsammans har
vi gjort fantastiska saker detta år för fattiga barn,
kvinnor och personer som behöver vår hjälp och
support. Detta är julens verkliga syfte och budskap.
Alla i ”Intact India” sänder sina varmaste hälsningar
och önskar er en God Jul i glädjens tecken, en skön
ledighet och ett Gott Nytt År 2020 fyllt av fred, kärlek
och harmoni!
Thomas Ebenezer, Intact India

En grupp svenskar som reste runt i södra Indien
besökte Intact Special School i november. Här några
skrivna reflektioner:
• Mycket intressant besök. Fin stämning mellan
vuxna och barn, vänlig, hjälpsam. Imponerande
resultat av fysioterapi – ridning – vattengymnastik.
• Vi är imponerade över verksamheten här och den
positiva stämningen. Mycket glada barn! Ambitiöst
program/utbildning. Härligt med hästar och vatten/bad i övningar. Härligt att de betonar träning
att försvara sina egna behov och hjälpa andra =
varandra!

Ett stort tack,
till alla ni medlemmar som bidrar till Intact. Med er
hjälp ser vi till att de barn och unga som Intact möter
får en möjlighet att skratta, leka, respekteras och tala
för sin egen sak.
En hjärtligt God Jul önskas er!
Disa Jernudd
Styrelseordförande, Intacts vänner
PS Julklappstips! Köp vårt gåvokort. Läs på hemsidan
hur kortet blir ditt eller ring vår kassör Ulla på
019-24-08-43 så hjälper hon dig.

Årsmöte 2020
Markera den 21 mars 2020 i din kalender, då är det
nämligen dags årsmöte. Vi återkommer med tid och
plats så fort det är spikat.
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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

