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Vilket behov finns av volontärer och vilken kompetens efterfrågas? 
Susanne Lindgren, socionom, har under våren 2010 besökt Intacts olika 
verksamheter för att undersöka det kommande behovet av svenska 
volontärer. 



-Vad vore Indien utan 
alla dessa fantastiska 
människor som man 
möter

Jag anstränger mig verkligen för att gå som 
vanligt. Det ska ju vara fullt möjligt, men på något 
underligt sätt så slutar det ändå med att jag går som 
en geisha. Trippar fram med extremt korta steg. Dock 
har jag inte små vita strumpor eller går på något som 
liknar träklossar, själv har jag spretande tår i ett par 
utslitna flip flop. Jag är insvept i fem och en halv me-
ter tyg som är draperat i fina veck runt min kropp för 
att sedan hänga ner lite fint över min ena axel.  Jag 
har på något underligt sätt hamnat i en traditionell 
kvinnlig utstyrsel. En sari. I dryga 30 graders värme 
är det tillräckligt varmt med enbart underkjolen, som 
har en förmåga att sno in sig runt benen för varje 
steg man tar. En eloge för alla kvinnor i Indien som 
faktiskt kan arbeta helt obehindrat med denna krea-
tion runt sig. 

Själv ger jag upp, hivar upp sarin och visar mina 
fula, platta flip flop och stegar fram med stora kliv på 
grusvägen, bland hundar, getter, kor och husbyggen. 
Att folk runt omkring mig tittar och skrattar det får 
jag bjuda på, jag har sikte på Intact Special School 
och det går inte att hejda mig. Det är ”the 15th 
annual day” på skolan och det ska bjudas på upp-
trädanden från alla elever. Väl framme vid grinden, 
som dagen till ära står på vid gavel, släpper jag ner 
min sari, torkar svetten från pannan och försöker se 
så indisk ut som möjligt. Några av lärarna ser mig 
när jag går in och de skrattar och slår ihop händerna, 
jag lyckades tydligen inte så bra med att bli indisk 
som jag trodde. Skolgården är full av förväntansfulla 
föräldrar och syskon och eleverna tittar nervöst ut 
över publiken och memorerar stegen i huvudet en 
sista gång innan det är dags att stiga upp på scenen. 

Alla barnen på skolan deltar och snart är det dags för 
Harri och hans klasskamrater. Harri sitter i en liten 
plaststol och ser ut över publiken. Med sitt breda 
solskensleende sitter han och ser förväntansfull ut 
och så drar musiken igång, ”I´m a barbiegirl” och hela 
scenen tycks röra sig. Armar och ben svänger, sparkar 
och slår, volanger guppar och ögonen tindrar ikapp 
med barnens lyckliga leenden. Man kan inte annat än 
le. Det är glädje.  

Jag sitter på trappen till skolans hostel uppe i 
den lilla bergsbyn Vellimalai och ser ut över solned-
gången. Runt omkring mig sitter som vanligt flickorna 
som bor på hostellet. En del av dem sitter näst intill i 
mitt knä och det är alltid någon som pillar lite i mitt 
hår eller leker lite med mina fotlänkar. De pratar inte 
engelska och jag förstår inte tamil, vi har en tyst kom-
munikation genom att bara vara bredvid varandra. 
Varje morgon möts jag av skinande leenden och ett 
rungande ”Good morgon, Susan!” Till ritualen hör att 
minst en av flickorna kommer fram och nyper mig i 
armen och känner efter om min tatuering är kvar och 
varje morgon förkunnar de att, jo då, den är där idag 
med! Morgonchai sätts i händerna på mig och en 
stol bärs fram till mig. Även fast jag ratat stolen i en 
veckas tid och satt mig på golvet så bärs den fram till 
mig och det protesteras högljutt när jag sätter mig på 
golvet. Samtidigt som de ler med hela ansiktet. 

Susanne Lindgren, volontär våren 2010.



Jag dricker det söta teet och ser på när flickorna 
gör sig redo för skolan. Hår ska flätas och skolunifor-
mer ska tas på, böcker travas på hög och det hela 
avslutas med en blomma i det blanka håret. När skol-
bussen rullar iväg sitter jag ensam kvar på trappen 
och ser efter de vinkande flickorna.

Det är internationella kvinnodagen. Jag säger 
till alla lärarna på skolan att de ska samlas uppe I 
yogarummet vid klockan två. Inga män, bara kvinnor. 
De tittar förskräckt på mig och undrar om inte Sir 
Thomas ska komma med. Jag förklarar att detta är ju 
faktiskt en dag för oss och att han är en man, därmed 
inte inbjuden. Klockan två står stolarna framställda 
i en cirkel, kaffet är kokat och tårtan står uppdukad. 
Kvinnorna kommer in och slår sig ner på varsin stol 
och sitter där tyst och tittar på varandra. Jag serverar 
dem kaffe och tårta och känner sedan att de bara sit-
ter och tittar på mig. Jag förklarar att detta är deras 
dag och att det ska firas med lite tårta. Det är tyst i 
några minuter men sedan är det någon som börjar 
spela musik med sin mobiltelefon och helt plötsligt 

är de tysta kvinnorna som förbytta. De står upp och 
dansar och sjunger för full hals. Stolarna är borta, 
kaffet urdrucket och musiken skränar ur en mobilte-
lefon. De klappar händerna, tjoar och skrattar. Drar 
upp mig på fötterna och ska lära mig indisk dans. 
Svetten lackar och skratten ekar. En halv timme på 
internationella kvinnodagen på Intact Special School.

Text: Susanne Lindgren
Foto: Michael Klint Löfberg

 

Volontärer 2011
Under nästa år behövs volontärer inom följande 
områden.

- IT-teknik. Intact behöver någon som kan sätta upp 
ett nätverk på skolan samt undervisa personalen i 
grundläggande datorkunskaper. Mailhantering, word, 
excel mm. 2-3 månader våren 2011.

- Fysioterapi. Sjukgymnast eller arbetsterapeut med 
intresse för barn med utvecklingsstörning. Att till-
sammans med skolans egna fysioterapeut bolla ideer 
och utveckla de olika terapiformerna som finns inom 
ISS. Minst 3 månader.

- Engelskalärare. För personalen på skolan. Främst 
finns ett behov av en till en undervisning i form av 
samtal. att våga börja prata engelska och använda 
sitt ordföråd. Minst 3 månader.

- Hästvolontärer sökes löpande till Ridterapiprojek-
tet. Är du intresserad maila intacteq@gmail.com

-Simlärare under slutet av april och maj 2011.    
Under sommarlovet har ISS simskola öppen för 
barn i Trichy. 

Har du kompetensen, intresset och möjligheten att 
åka på något av följande volontärsuppdrag? Kankse 
vet du någon bekant eller någon på din arbetsplats 
som skulle passa för uppdraget.

För mer information kontakta 

intactsvanner@gmail.com 



Nya styrelsen
Vi tänkte fortsätta att presentera styrelsemedlem-
marna. I det här numret lär vi känna Lena och Helli 
lite närmare.

- Hej! Jag heter Lena Andersson. Jag har varit med 
under drygt ett år i Intacts styrelse. Jag har ett långt 
förflutet som medlem i Intacts Vänner, jag blev 
medlem1997. Under 2006 var jag och besökte Intacts 
School och några bergsbyar och där jag träffade”våra 
skolflickor”. Jag är tacksam att få vara med i styrelsen 
nu och hoppas kunna göra en bra insats. Jag arbetar 
som ekonomiansvarig på ett företag i Örebro.

 - Hej! Jag heter Helli Malers. Jag kom i kontakt med 
Intact 2005 genom goda vänner. De berättade om 
Intact och verksamheten gjorde starkt intryck på mig. 
I februari 2006 lyckades jag få plats på studieresan 
som Britt-Marie Strandahl genomfört under flera år. 
Det var en stark upplevelse att få komma till Indien 
och besöka Intact Special School och de övriga verk-
samheterna. Mitt intresse och engagemang stärktes 
och sedan 2007 har jag varit med i styrelsen. 
I styrelsen har jag bl.a arbetat med konstlotteriet 
som genomfördes 2009. Jag ingår i arbetsgruppen 
PR, marknadsföring och aktiviteter.

Planerade styrelsemöten

2010-08-15 kl. 10.00, Örebro

Tack
Infört i Nerikes Allehanda 23/6 under rubriken TACK 
Adolfsbergsskolan, Högstadiet och specialenheten, 
som för 9:e året i rad ordnat med en biståndsdag. 
Varmt tack! Ni är fantastiska!

Pengarna (38.284 kr) går till vårt jordbruk för för-
ståndshandikappade ungdomar i Indien.

Medlemsavgiften
Kom ihåg att betala in din medlemsavgift för 
2010 – avgiften är 100:-

Styrelsen beslutade den 13/3 2010 att alla 
faddrar ska vara medlemmar i föreningen för att 
underlätta administrationen.  Därför ber vi er 
som inte redan är det att bli medlemmar. 
För att bli medlem sätt in 100 kr på PG 90 11 31-3 
och märk inbetalningen med ditt namn och att betal-
ningen avser medlemskap. 

Intacts Vänner
Intacts Vänner är en ideell förening som stöder stiftel-
sen INTACT i södra Indien. Intacts Vänner är en religiöst 
och politiskt obunden förening som bistår fattiga och 
utsatta barn och familjer ur de lägsta kasterna i delsta-
ten Tamil Nadu. Intacts Vänner stödjer en skola för barn 
med funktionshinder, sponsrar unga flickors utbildning 
och har startat upp ett ekologiskt jordbruksprojekt som 
skapar arbetstillfällen för unga utvecklingsstörda.
Dina pengar kommer fram! Intacts redovisning av 
90-kontot visar att nästan 97 procent av pengarna når 
projekten i Indien.

Kontakt styrelsen:
intactsvanner@gmail.com

Ulla Winroth, kassör
Telefon: 019-24 08 43
ulla.winroth@orebro.bostream.se

Intact EQ
intacteq@gmail.com

plusgiro 90 11 31-3


