Nyhetsbrev från Intact EQ sommaren 2009
Sverige har gått in i semestertider och även Intact EQ har tagit lite semester från sina ordinarie
träffar i Uppsala. Däremot står ingenting trots allt stilla i föreningen. Planerna inför hösten börjar ta
form och det kommer ske en hel del aktiviteter både här på hemmaplan och även nere på
ridterapicentret i Indien.
Planerad resa

Hästar

I våras sökte vi ett stipendium från Svenska
Institutet (SI) för att finansiera en kontaktresa
till Indien. Vi kan nu glatt meddela att SI
beviljat ett stipendium á 45 000 kr. Ett flertal
av Intact EQ’s medlemmar kommer att åka ner
till ridterapicentret i december/januari för att
vara med att förbereda starten av
ridterapiverksamheten.
Micke, Emma, Jenny, Jonna, Viktoria och
Therese kommer att åka ner och träffa
personalen på Intact Special School.
Under besöket planerar vi att ha ytterligare ett
föräldramöte för att informera om ridterapi
samt ett flertal planeringsmöten tillsammans
med Thomas, Rachel och övrig personal på

ISS. Vi kommer även gemomföra en
workshop med tema djurskydd/djurvård
samt ett gemensamt studiebesök till ett
stall utanför Chennai.

Foto: Malin Jensen, Ooty India 2009

Enligt planerna ska stallet vara klart i december och
eftersom Jenny kommer att stanna kvar i Indien i 10
månader har det blivit dags att köpa hästar.
Troligen börjar vi med 2 indiska ponnyer. En ponny
kostar mellan 5000‐ 10 000 kr. Intact EQ undersöker
olika alternativ för fadderskap/bidragsform för
ridterapicentret.
Är du intresserad redan nu av att köpa en ponny/vara
fadder så kontakta oss på intacteq@gmail.com

Postgiro: 90 11 31‐3

E‐mail: intacteq@gmail.com

Hemsida: www.intacteq.com

Sponsorer!
Ett stort tack till Svenska Institutet för stipendiet till kontaktresan.
Ett stort tack till Martina Jensen och hennes vänner i Växjö som har samlat
ihop utrustning till centret.

Mer utrustning behövs!
När EQ åker ner i december får vi ta med
oss 40 kg var så vi ska försöka att få med
oss så mycket ridutrustning som möjligt på
en gång.
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Exempel på vad som behövs:

Om du/ni sponsrar med en
ponny till centret får ni
bestämma namn till ponnyn.

2 handikappsadlar

Det kanske kan vara något
för ditt företag?

Hjälmar i strl. 49‐60

2 träns

Longerlina och tömkörningsgjord

Eller kanske en gemensam
julklapp tillsammans med
släkt och vänner?
Är du intresserad redan nu
av att köpa en ponny/vara
fadder eller vill ha mer
information kontakta oss på
intacteq@gmail.com

Hör av dig till intacteq@gmail.com om du
har något av detta eller skicka det till:
Intact EQ
c/o Jonna Fallhagen
Bellmansgatan 94
75426 Uppsala

Stöd vårt arbete genom att bli medlem (100 kr) eller sätta in ett bidrag på PG: 90 11 31‐3.
Märk inbetalning med EQ så går pengarna till ridterapiprojektet.

Fortsatt trevlig sommar önskar Intact EQ

Intact EQ är en ideell förening där 96,4 % av insamlade medel når fram till verksamheten i
Indien.
Föreningen är politisk och religiöst obunden.

Postgiro: 90 11 31‐3

E‐mail: intacteq@gmail.com

Hemsida: www.intacteq.com

