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Möjligheternas Land - nytt 
projekt
Forum Syd beviljade ansökt bidrag till att projektet 
Möjligheternas Lands första år - 2008. Beslutet togs av SIDA i 
mitten av december. Föreningen fick det positiva beskedet i 
mitten av januari. 

SIDAs bidrag för 2008 är 189 000 kronor. Föreningen Intacts 
Vänner bekostar 10 % av det totala beloppet 210 000 kronor. 
Det var en mycket positiv uppgift att lämna beskedet till Intact 
India, där arbetet med förberedelserna startade direkt.

Under sex veckor i perioden januari - början av mars besökte 
jag Indien och verksamheterna i Trichy. Huvudändamålet med 
årets besök var att bidra till förberedelserna för starten av det 
nya projektet Möjligheternas Land. 

Deltagarna
Målgruppen för projektet är unga vuxna personer i åldern 18 - 
35 år med förståndshandikapp. Första gruppen består av 15 
personer, 8 män och 7 kvinnor. 8 av deltagarna har tidigare gått 
på Intact Special School.  Resterande är rekryterade från Trichy 
district i nära samarbete med ansvariga myndigheter. 

Under två år ska deltagarna få yrkesutbildning och träning inom 
ett ekologiskt jordbruk med odling av grönsaker och frukt, 
mjölkproduktion, produktion av kompost och 
jordförbättringsmedel. Efter utbildningstiden är avsikten att 
ungdomarna ska hjälpas vidare till arbete. 

Två specialpedagoger Christy Kavitha och Mercy arbetar med 
att göra utvärdering av deltagarnas intressen och förmågor och 
upprättar därefter individuella planer för varje deltagare. Varje 
vecka genomförs möten med deltagarna, för att planera 
kommande veckas arbete och se hur föregående veckas arbete 
har fungerat. 

För att projektet ska bli framgångsrikt krävs ett nära och 
utvecklat samarbete med deltagarnas föräldrarna. Samtliga 
deltagare är omyndigförklarade, något de blir i och med att de 
har fått diagnosen förståndshandikapp. Föräldarna eller någon 
annan person utses till att företräda barnet/ungdomen/den 
vuxne. En svårighet som omyndigförklaringen innebär är att 
ungdomarna inte kan öppna eller disponera ett eget bankkonto.  
Föräldrarna träffas minst en gång varje månad tillsammans med 
projektets personal och deltagarna.

Projektledningen 

Projektet leds av en grupp på fem personer förutom Thomas 
Ebenezer.  Jasmine är ansvarig för samordning och ekonomi, 
Christy Kavitha och Mercy ansvariga för individuella planer, 
undervisning, föräldrakontakter och för boende, Jeslin ansvarig 
för marknadsföring av alla produkter som ska säljas på den 
lokala marknaden och Baskar ansvarig för jordbruket, 
produktionen och deltagarnas yrkesträning. 
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Några föräldrar har anmält intresse att ingå i projektets 
styrgrupp och får på detta sätt möjligheter att påverka arbetets 
inriktning och utveckling. 

Jordbruket
Modelljordbruket startade den 2 april, ca 7 km från Intact 
Special school i en by som heter Tirimalaisamutram, där Intact 
äger ett område på 3 acre ( drygt 12.000 m2). Temporära 
byggnader av bambu och kokospalmblad har gjorts i ordning. 
Verksamheten startar med kor, odling av grönsaker och 
kompostering. 

Intact har även köpt ytterligare ett område ca 2,5 mil norrut mot 
Chennai från Trichy i byn Kaniamanikam, där Intact planerar att 
bygga den permanenta anläggning för produktionen. 

Krav på långsiktiga förändringar i 
samhället
Forum Syd kräver att projektet ska ge  ringar på vattnet förutom 
resultat för de unga vuxna som deltar. Bland annat är kravet att 
på sikt förändra attityder till förståndshandikappade i samhället - 
ett mål som kan ta många år att uppnå. 

Ett viktigt inslag för att skaffa erforderliga kunskaper om hur 
situationen ser ut för närvarande är den vetenskapliga studien 
som Bishop Heber College, social avdelning, Tirchy under 
ledning av professor Anitha Philip genomför under våren. 
Resultatet kommer att kunna presenteras i slutet av detta år. 

Avsikten är att Bishop Heber College genomför en utvärdering 
av projektet efter de tre åren. 

Intact bjöd in företrädare för flera andra skolor och 
organisationer, som arbetar med samma målgrupp eller andra 
funktionshinder till ett seminarium, där attityder i samhället till 
personer med funktionshinder diskuterades.  Ett av resultaten 
blev att det planeras ytterligare tre seminarier under året med 
syfte att diskutera gemensamma frågor.  På samma sätt 
anordnades ett seminarium med företrädare för sex olika 
högskolor och universitet i Trichy. 

Föreningen Intacts Vänner har rekvirerat de beviljade pengarna 
för första halvåret och skickat ner dem till Indien. Arbetet med 
ansökan om medel för projektets andra år har påbörjats och 
skall vara inskickad den 5 maj.
Britt-Marie Strandahl

Årsmötet 26 mars 2008
Föreningens årsmöte genomfördes i Trefaldighetskyrkan, 
Örebro. Föreningens förste ordförande Pell Uno Larsson 
inledde med att ge en bild av vad som ledde fram till att 
föreningens verksamhet startade för 10 år sedan. Drygt 40 
medlemmar kom till mötet.

Ordförande föredrog årsberättelsen för föreningens verksamhet 
2007. Om Du vill läsa den kan du gå in på föreningens hemsida 
www.intactsvanner.com eller höra av dig till någon i styrelsen så 
ser vi till att Du får ta del av innehållet. Den avgående styrelsen 
beviljades ansvarsfrihet. 

Den nya styrelsen ser ut så här:
- Britt-Marie Strandahl, ordförande, ansvarig för   
fadderverksamheten och information
- Elisabeth Karlsson, vice ordförande, sekreterare och 

kontaktperson lokala grupper
- Ulla Winroth, kassör
- Gun Stening, 
- Gun Carlestam Lewin, lotterier
- Helli Malers, ansvarig för hemsidan, samordna insamling av 

konstverk
- Britt-Marie Lindh, 

Ersättare är Barbro Redin, mötesansvarig, Carl-Anders Alsätra 
och Sylva Schaefer.

Årsmötet beslutade att fastställa medlemsavgiften år 2009 till 
oförändrade 100 kronor. Ordförande avtackade avgående vice 
ordförande Monika Doverud och Cecilia Lundberg med varsin 
tegelsten och en ros. 

Verksamhetsplan 2008
Årsmötet beslutade om följande verksamhetsplan för 
föreningens arbete under 2008:

Under 2008 - 2010 samlar föreningen in 400 000 kronor till 
byggnation och utrustning för Möjligheternas Land.

Genomföra Projektet Möjligheternas Land 2008, samt att 
ansöka om medel för fortsatt utveckling 2009 hos Forum Syd. 

Samla in konstverk till kommande Konstlotteri 2009.

Antalet fadderbarn vid Intact Special School ISS har ökat till 75.

200 flickor får stöd till sin skolgång genom fadderskap. 

Informationsblad sänds till föreningens medlemmar och faddrar 
minst fyra gånger under året.

Medlemsantalet vid årets slut uppgår till 300.

Arbetet med Lokala grupper finns på minst fyra olika i landet 
(Skåne, Sala/Västerås, Linköping, Stockholm).

De administrativa kostnaderna täcktes under året helt av 
medlemsavgifterna och att den externa informationen om 
Intacts arbete i Indien och föreningens arbete har ökat.

http://www.intactsvanner.com
http://www.intactsvanner.com
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Möte i Linköping med 
stödgruppen för             
“Kvinnor i södra Indien”. 
Lördagen den 19 januari styrde Britt-Marie Strandahl, Carl-
Anders Alsätra och Ulla Winroth kosan mot Linköping efter en 
inbjudan från stödgruppen för ”Kvinnor i södra Indien”. 

Vi hittade Sensus lokaler i centrum av  Linköping och blev väl 
mottagna med  bland annat lunch, vilket smakade mycket bra. 
Ett antal kvinnor mötte upp vid lunchen, vilket innebar att vi 
hade givande samtal om våra olika upplevelser av resor och 
hjälpverksamhet i Indien. 

Syftet med besöket var att informera om Intacts Vänners 
verksamhet. Det var lite av jubileum eftersom det är tio år sedan 
vi startade föreningen. Ordföranden Britt-Marie Strandahl 
informerade de inbjudna om vårt arbete och våra olika projekt, 
Hon kompletterade detta med bilder från verksamheten i 
Indien. 

Det var värdefullt för oss tre att få träffa så många intresserade 
och engagerade personer. Många frågor ställdes, vilket ledde till 
ett givande och tagande utifrån våra olika erfarenheter. Vårt 
besök har medfört att vi fått många östgötska medlemmar, 
vilket värmer undertecknads hjärta, som vuxit upp i Linköping. 
Flera nya faddrar och gåvor har föreningen fått, vilket vi är 
mycket tacksamma över. 

Vi var alla tre mycket glada och nöjda över vårt besök i 
Linköping och kände oss berikade över de möten som skedde.

Ulla Winroth

Flickor som har slutat i skolan
Två av flickorna som under lång tid har haft faddrar och gått i 
skolan har slutat. Anbulselvi från Trichy och Revathi från 
Mundikadam. 

Anbuselvi var den allra första flickan som fick möjligheter att gå 
i skolan genom sin fadder Anne Bellander. Anbulsevi kommer 
från mycket fattiga förhållanden. Hennes pappa övergav 
familjen och lämnade dem (mamma och en bror) att klara sig 
själva. Anbuselvi har nu gått 12  år i skolan och därefter studerat 
sjuk- och hälsovård i två år. Fadderskapet har inneburit stora 
skillnader för henne. Hon har kunnat skaffa sig ett yrke och är
nu anställd på ett privat sjukhus med en normal lön. Anbuselvi 
uttrycker sin tacksamhet för att ha fått denna möjlighet. 
Dessutom vill hon hjälpa Intact vid något av de medicinska 
lägren i Kalryan Hills och ev. stödja ett barn skolgång i 
framtiden. 

Revathi kommer från en stor familj med fem systrar och en 
bror. Båda hennes föräldrar kan inte läsa och skriva. De arbetar 
som dagavlönade jordarbetare utan egen mark. Revathi är den 
äldsta i syskonskaran och har gått i skolan i 10 år. Hon avslutade 
med Secondary School Leaving Certificate. Nästa steg för 
hennes del hade varit att fortsätta på Higher Secondary Course 
med ytterligare två års utbildning, men hennes föräldrar var 

angelägna att hon skulle gifta sig. Intact har uppmuntrat 
föräldrarna att låta henne fullfölja skolgången, men utan resultat. 
 
Revathi har gift sig med Velmurugam och flyttat till hans by 
Pannayapuram. Hennes utbildning har gett henne möjligheter 
att skaffa sig arbete med ekonomi eller försäljning. Även hon är 
glad över de nya möjligheterna som skolgången har gett henne.
 
Britt-Marie Strandahl

Värva medlemmar - 
Medlemsavgiften är 100 kronor
Vid årsskiftet hade föreningen 266 medlemmar. 
Medlemsavgiften är 100 kronor. Du som inte har förnyat Ditt 
medlemskap gör det genom att sätta in 100 kronor på postgiro 
90 11 31-3 och märk talongen Medlemskap 2008. 

Hjälp oss att skaffa fler medlemmar!

Pengarna kommer fram
Av våra insamlade medel kostade administrationen under 2007 
3,9 %. 96,10 av varje insamlad hundralapp ges direkt till 
verksamheten.

Vill du arbeta som volontär för 
INTACT i Indien?
Föreningen Intacts Vänner är en ideell organisation vars 
ändamål är att bistå INTACT, Integrated Action Trust, med i 
första hand insamlande av kontanta medel.

Nu erbjuder föreningen Intacts Vänner också till möjligheten att 
arbeta som volontär inom de olika verksamheterna där 
organisationen INTACT bedriver verksamhet i Indien.

Volontärsarbetet utförs på skolan i Trichy, inom det nya 
projektet Möjligheternas Land, i bergsområdet Kalryan Hills 
eller i någon av byarna på östkusten,

Du som ansöker som volontär måste vara medlem i Intacts 
Vänner, se mer om medlemskap och organisationen Intacts 
Vänner på www.intactsvanner.com. På hemsidan finner du mer 
information och ansökningshandlingar för uppdraget

Kontakta Beatrice Fagerdal beatrice.fagerdal@orebro.se eller 
Hannele Alexandersson hannele.alexandersson@orebro.se för 
mer information.

mailto:hannele.alexandersson@orebro.se
http://www.intactsvanner.com
http://www.intactsvanner.com
mailto:beatrice.fagerdal@orebro.se
mailto:beatrice.fagerdal@orebro.se
mailto:hannele.alexandersson@orebro.se
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Fadderbarn
Det finns många barn som saknar faddrar. Hjälp oss att sprida 
information om föreningen och dess fadderverksamhet. 

Avgiften för fadderskapet för barnen i Intact Special School, 
barn med beteckningen SE är för 2008  2400 kronor. 

Avgiften för fadderskapet för flickorna är 1100 kronor, för de 
yngre flickorna. När de börjar 8 - 9 klass ökar avgiften till 1600 
kronor per år. 

Pengarna betalas in på postgirokonto 90 11 31-3. Märk talongen 
med barnets beteckning och året som avgiften avser. Det 
underlättar för kassören.

Anmäl intresse till Britt-Marie Strandahl, telefon 0581/54090 eller 
epost bm@strandahl.se.

Köp tegelstenar
Årsmötet beslutade att föreningen under tre år ska samla in    
450 000 kronor till byggnader inom Möjligheternas Land; 
ladugård, övernattningsbostäder, matsal, förråd för verktyg och 
andra ekonomibyggnader. 

Varje tegelsten kostar 100 kronor. När Du köper en tegelsten får 
Du ett tackkort med en numrerad sten. Vi behöver sälja många 
tegelstenar. 

Hjälp till genom att köpa en eller flera tegelstenar genom att 
sätta in pengar på postgiro 90 11 31-3, märk talongen med 
tegelstenar.

Adressändring
Meddela föreningen om ändrad adress, både postadress och e-
postadress. Det underlättar för oss och bidrar till att hålla nere 
kostnaderna för distribution av  information.

Styrelsens planerade möten
Under 2008 planerar vi styrelsemöten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- 21 maj

- 27 augusti

- 2 oktober

- 27 november
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