Nyhetsbrev från Intact EQ – augusti/september 2009
Arbetet under hösten har rivstartat med förberedelser inför Indienresan. I Indien har
möjligheternas land flyttat till ny mark. På marken för ridterapicentret har man planterat 44
Pungamaram träd som ska ge skugga i framtiden.
Intact EQ arbetar tillsammans med personalen på Intact Special School fram ett schema för resan och
vistelsen i Indien.

Den första ponnyn är tingad och kommer att heta

EQUALITY LINE

Det finns fortfarande möjlighet för ett företag/privatperson/kompisgäng att sponsra med den andra
ponnyn. Hör av dig till oss för att få mer information om att köpa en ”fadderponny”.
intacteq@gmail.com
På hemsidan finns Tove och Christinas kandidatarbete, Utfodring av hästar i tropiska klimat, att ladda
ner som pdf under nyheter.
Intact EQ arbetar med en verksamhetsplan för ridterapicentret och frågor som hur vi ska rekrytera
volontärer i framtiden? Vi har idéer om olika sätt att dokumentera vår resa och att marknadsföra
projektet i massmedia men än så länge så är mycket av arbetet på planeringsstadiet. Vi kommer att
vara behov av fler volontärer från mars 2010. Hör av dig om du är intresserad.
Under början av hösten kommer vi även att arbeta med utveckling av våra sponsorprogram och
rekrytering av fler medlemmar till Intact EQ.

Postgiro: 90 11 31‐3

E‐mail: intacteq@gmail.com

Hemsida: www.intacteq.com

Utrustning bara ramlar in!
Tack till våra nya sponsorer:
Sponsor av en handikappsadel, träns, borstar och hjälmar.

Sponsor av veterinärvårds och akutvårdsutrustning

Sponsor av hovslagarutrustning

Sponsor av en handikappsadel och ryttarutrustning

Sponsor av den första ponnyn till centret

Ett stort tack även till Charina Gånheim som har bidragit med sadlar och till familjen Jensen som har
bidragit med regnbågstyglar och borstar.
Fortfarande behövs en longergjord/inspänningstyglar och tömmar. Vi är också i behov av en bärbar
dator och en digitalkamera för att volontärerna ska kunna dokumentera verksamheten på plats och
skicka fina bilder hem till nyhetsbrevet och hemsidan. Har du eller ditt företag en dator som bara
ligger och samlar damm, eller en digitalkamera som har byts ut mot en häftigare modell? Hör av dig
till intacteq@gmail.com
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.

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