Nyhetsbrev från Intact EQ sommaren 2010

Bli Ridterapifadder
Lasse Nohrstedt
Jag var på besök i Tamil Nadu i våras och fick
nypa mig i armen mer än en gång för att förstå
att jag inte drömde, att ett litet centrum för
ridterapi faktiskt finns på plats i södra Indien.
”När jag leder ponnyn Koko runt i paddocken
går två tioåriga pojkar från Intact Special
School framför mig och leder Nobel. De har
ridhjälmar från Sverige och klappar på den
mjuka ponnykroppen medan de skrattande
går i den heta solen. Inom kort ska de barn
med autism som finns på skolan få möjlighet
att närma sig dessa ponnyn och jag önskar att
jag vore här då”. (utdrag från resedagboken)
De visioner och det engagemang som vi i
Komal Sweden sprudlade av för många år
sedan har gett resultat. Vi har ett center för
ridterapi i södra Indien. Nu behövs din hjälp
för att säkra verksamheten i den riktning vi
målade upp.
Det finns mer eller mindre vilda idéer och
planer på punktinsatser för att samla in
pengar till ridterapiprojektet – och de behövs.
Men vi behöver också en fast och jämn ström
av inkommande medel för att säkerställa
löneutbetalningar, hästfoder,
veterinärkostnader, löpande underhåll och
successivt upprustning av ranchen.

Plusgiro: 90 11 31‐3

Jag vet att pengarna kommer fram. Jag har
sett det med egna ögon. De svenska
volontärerna gör ett fantastiskt arbete och vi
har all anledning att känna stolthet över vad
som händer i Tamil Nadu.

Fortsätt att stödja Komal Sweden
genom Intact EQ! Det är viktigt att
du är med. Ditt bidrag behövs
verkligen för att trygga
ridterapiverksamheten i framtiden.
Bli Ridterapifadder. Betala in 1500 kr/år till
PG: 90 11 31‐3 och märk betalningen med ditt
namn och EQ‐fadder.

E‐mail: intacteq@gmail.com

Hemsida: www.intacteq.com

Volontär på väg till Indien
Mitt namn är Jenny Almgren och jag kommer
åka till Indien i slutet av augusti som volontär
för Intact EQ. Mitt stora intresse är hästar och
jag har ridit sedan barnsben. De senaste åren
har jag studerat beteendevetenskap, mellan
studierna har jag arbetat med hästar både i
Sverige och utomlands. Har också en egen
häst som jag har haft i många år och till stor
del utbildat själv.

I Indien kommer jag främst att ha ansvar för
hästarna och deras träning. Då jag har en
beteendevetenskaplig utbildning hoppas jag
att i mån av tid även kunna delta i arbetet
med barnen. Jag har inte varit i Indien tidigare
och tycker det ska bli väldigt spännande!

Jenny kommer att åka tillsammans med
Kristina Hildingsdotter som presenterades i
tidigare nyhetsbrev.

Tack Coralle för sponsring av nya grimmor och grimskaft
till våra ponnyer!

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 höst önskar Intact EQ

Intact EQ är en ideell förening där 95,9 % av insamlade medel når fram till verksamheten i
Indien.
Föreningen är politisk och religiöst obunden.

Plusgiro: 90 11 31‐3

E‐mail: intacteq@gmail.com

Hemsida: www.intacteq.com

