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En hälsning från Jenny Ahlqvist som är tillbaka i Indien.
Efter ca 6 månader i Sverige är Jenny tillbaka i Indien, denna gång för ett jobb på ett
ekologiskt jordbruk. Men innan hon började jobba var hon förbi Trichy och hälsade på
projektet.
-

I skrivande stund sitter jag i ett rum hos en aristokrat familj i Bodi. Här kommer jag bo
ett tag framöver tills mitt permanenta boende är ordnat. Om ett par timmar ska jag åka
med min chef ut till gården där jag ska jobba från och med nu.
Redan när jag satte min fot på Trichys flygplats kändes det så rätt att komma tillbaka.
När jag sedan äntligen fick träffa våra pojkar ute på HRTC igen kunde jag nästan inte
varit lyckligare. Jenny och Kristina har verkligen gjort ett hästarbete under sin

volontärperiod. Pojkarna (hästarna) såg mycket bättre ut i hull nu. Dom gick ner under
sommarens torka, ett nytt möteshus står klart och där har Josef, våran warden, redan
gjort sig hemmastadd. Snart ska stallet fixas till och redan medan jag var kvar i Trichy
så bearbetades hage 1 och planteringen av betesgräs kommer också ske nu i dagarna.
Vädret kunde inte vara bättre, varmt och hur mycket regn som helst, gräset kommer ta
sig så fint…lycka! Med Emilias nedkomst har vi även hunnit ta tag i allvar på själva
terapiprogrammet. Kan ni tänka er att de första terapilektionerna av OCH på häst
kommer börja om bara ungefär en månad.
Jag önskar er alla en God Jul och en fantastisk fortsättning på det nya året! Det
kommer vi sannerligen att ha här närmare ekvatorn.
Jenny Ahlqvist, Intact EQ

Tvååriga Nobel mumsar i sig det gröna gräset som nu växer för fullt efter regnet.

Volontär på väg till Indien
Emilia har anlänt och Lisa är inom några dagar på väg ner till Indien. Vi har några volontärer på gång
inför nästa period med dessa presenteras längre fram i vår. Fortfarande finns det plats för volontärer
från och med slutet på feb/mars och frammåt. Så känner du någon som är intresserad att åka eller
funderar du själv? Tveka inte att höra av dig! intacteq@gmail.com
Plusgiro: 90 11 31‐3
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God Jul & Gott Nytt År
Önskar
Intact EQ

Vi behöver ditt stöd. För att ridterapin ska fortsätta utvecklas och underhållas
är ditt stöd viktigt! Ge en julgåva till ridterapin! PG: 90 11 31‐3
Intact EQ är en ideell förening där 95,9 % av insamlade medel når fram till verksamheten i
Indien.
Föreningen är politisk och religiöst obunden.
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