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Barnen på Intact Special School uppträder på Barnens Dag. Foto: Wiiu Lillisaar

Med en snabel 
mot min panna
Philippa, mitt barnbarn, och jag ankom till ISS i Trichy i början av septem-
ber månad 2015. Vi fick välja våra rum i en av flyglarna på övervåningen 
av skolan. Vid vår ankomst pendlade termometern kring 40 grader och vi 
hade lämnat ett ganska kylslaget Sverige så fläkten i taket var en livsnöd-
vändighet. Man vill så gärna ha så mycket luft som möjligt och naturligtvis 
låter man fönstren stå öppna för att få en vindil. Myggen gillar detta och 
vill gärna suga blod från en svettvåt kropp. Man lärde sig snart att hålla 
fönstren stängda, speciellt i skiftet mellan dag och natt då de var mest 
ettriga.



Jag tillbringade större delen av min tid i Trichirappali 
med kortare avstickare till Vellimalai. Att tillbringa tid 
i de olika klassrummen med läraren, deras medhjäl-
pare och eleverna gav en fin inblick i hur aktiviteter-
na är upplagda och man fick en första introduktion 
till både elever och lärare. Denna introduktion gör 
att jag idag ser hur barn med grava funktionsnedsätt-
ningar kan utvecklas och med stöd av övriga elever, 
sina lärares aldrig sinande energi, och regelbunden 
fysioterapi, ridterapi, simterapi, yoga m.m. kan 
många saker de inte kunde när jag såg dem första 
gången.

Jag kan inte låta bli att berätta om en pojke som 
vid min ankomst endast rörde sig med en gåstol. 
Vid firandet av barnens dag i november deltog han 
i disco dansen, jag höll honom i händerna men han 
dansade runt med massor av glädje i ansiktet och 
hans ögon strålade av lycka. 

Barnens dag blev också en upplevelse för mig. 
Lärarna fick i uppgift av rektorn att underhålla sina 
elever. För mig var det en stor överraskning att upp-
leva vilka artister som det finns bland dem. En manlig 
fysioterapeut kunde härma de djur som finns i Tamil 
Nadu och barnen fick gissa vilka de var. Jag var djupt 
imponerad hur skickligt han kunde härma ett lejon. 
En kvinnlig lärare gjorde ett bestående intryck på 
både mig och barnen med sin dockteater samt den 
sketch som hon och en kollega genomförde på Tamil 
till barnens stora förtjusning. Bäst av allt för barnen 
var den disco som avslutade firandet.

Vi har också fått uppleva en andra monsun som lär, 
enligt sakkunniga, vara den regnigaste på 10 år. Det 
började med skyfall och dundrande åskväder i ca en 
vecka, uppehåll några dagar och så kom ihållande 
regn omväxlande med uppehållsdagar. I kustområ-
dena har regnet varit förenat med kraftiga vindstötar 
som myndigheterna varnat för. Monsunen har avslö-
jat att infrastrukturen inte fungerar på många ställen, 
kort sagt i bebyggda områden finns ingen avrinning 
vilket leder till att rejäla översvämningar bildas, som 
små sjöar. Den första tiden var jordbrukarna lyckliga 
eftersom de planterat sitt ris som kräver vatten. Ju 
längre in på månaden vi kom ju mer klagomål dök 
det upp i tidningen, det började bli för mycket vatten. 
Jag tyckte mig känna igen diskussionerna i Sverige 
vid regniga somrar men jag må nog säga att svenskt 
sommarregn är en västanfläkt till de oceaner av vat-
ten som kommit ner här.

En lärorik period med många intressanta upple-
velser och jag lämnar nog kvar ”en del av mitt hjärta” 
här hos den engagerade personalen och de underba-
ra barn och ungdomarna som varje morgon hälsade 
en med God Morning, inte bara en gång utan flera 
gånger.  Jag tar framför allt med mig den lycka barn 
och ungdomar visade när de fick framträda, visa sina 
färdigheter och kunskaper, kort sagt ”se mig jag kan!” 
Jag själv fick också med mig en totalt ny upplevelse, 
att bli välsignad av en elefant, mot 10 indiska Rupie 
som man lade i nedre delen av hans snabel innan 
han tryckte sin snabel mot min panna.
Wiiu Lillisaar

Skriv ut gåvokortet 
direkt från hemsidan
Har du glömt att köpa present till mor på Mors Dag? 
Ingen panik, nu kan du skriva ut vårt fina gåvokort 
direkt från hemsidan och samtidigt föra över pengar 
till vårt konto. På så sätt är du med och bidrar till att 
stödja våra olika projekt. Läs mer på vår hemsida om 
hur du gör. Grattis till en meningsfull present!



Lördagen den 19 mars hölls årsmöte. Vi höll 
som vanligt till i vad som tidigare var Trefal-
dighetskyrkan, men som nu bytt ägare och ska 
omvandlas till något nytt. Den nya ägaren var 
förstående och ansåg att det var till ett gott 
ändamål så vi fick vara där igen. 

Ett 30-tal personer deltog på årsmötet och som 
alltid är det ett trevligt tillfälle att träffas och för flera 
en möjlighet att minnas och dela sina erfarenheter 
från både Indien och aktivt arbete inom föreningen. 

Intacts Vänners Styrelseordförande Pell Uno Lars-
son öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Se-
dan godkändes både dagordning, röstlängd, utlysning 
och Berit Carlström som ordförande för årsmötet. 

Pell Uno Larsson presenterade sedan verksam-
hetsberättelsen till ett bildspel som tog oss på en 
resa genom Intacts verksamhet. Det är ingen tvekan 
om att många individer under det gångna året har 
lagt ner mycket arbete på att jobba för föreningens 
huvudändamål som är att bistå Intact India.

Medlemsvårdsgruppen fortsätter att se till att 
medlemsregistret hålls intakt, att nya medlemmar 
och gåvogivare får personliga brev och att alla med-
lemmar får sina inbetalningskort. 

Sponsorgruppen har hand om de olika sponsor-
verksamheterna. 

PR-gruppen har under 2015 tagit fram med-
lemsbreven, anordnat studiecirkel, arrangerat med 
restaurang Livin’s så att novembers vinst från sopp-
lunch donerades till Intacts Vänner.

OC-gruppen lägger mycket arbete på att säker-
ställa bidrag från Forum Syd så att Opportunity Cam-
pus viktiga arbete kan fortsätta att utvecklas.

Volontärgruppen letar ständigt volontärer och 
under 2015 var 4 personer på plats där Philippa, Han-
na och Elna jobbade uppe på skolan uppe i Vellimalai 

och Wiius fokus låg på projekten och verksamheten i 
Trichy. 

EQ och hästarna är populärt bland barnen och 
8-12 barn i två grupper deltar i ridterapi 4 dagar i 
veckan under en tre-månadersperiod då man byter 
till en ny grupp. Att hästarna nu finns precis bredvid 
skolan har gjort att fler barn får möjlighet att både 
rida och krama hästarna.

Tyvärr är det dock så att just arbetet inom EQ-
gruppen som startade 2010 har blivit för betungande 
för de ansvariga. Styrelsen har därför beslutat att 
lägga ner EQ-gruppen och verksamheten flyttas över 
till Indien. Så ridterapin fortsätter, men Intact India 
tar över drift och ansvar vilket de ställer sig positivt 
till och nu har flera års erfarenhet av.

Styrelsen som valdes ser ur som följande:
1. Ordförande på ett år:

Pell Uno Larsson som förslag till ordförande – vald 
på ytterligare ett år. 
Ledamöter: 
Ulla Winroth 2 år, Carl Anders Alsätra 2 år, Disa 
Jernudd 1 år 
Nyval: 
Lena Andersson 2 år & Philippa Hultkvist 2 år
Omval: Ellen Helander 1 år
Ersättare: 
Jenny Rundeberg 1 år 
Omval: Elisabeth Solin 1 år.

2. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
Per Hessebom 1 år
Omval: Agne Arvidsson 2 år 

3. Val av valberedning, antal och ledamöter 
Ann Agardh & Berit Doverud-Karlsson
Avgår: Helli Malers

Sedan var det dags för kaffe, fika, lotter och intres-
santa samtal. Alltid lika trevligt och frågan är om det 
går att bli godare med de fantastiska kakorna och 
bullarna som auktionerades ut på slutet.
Ett varmt tack till alla som hade möjlighet att delta 
och alla ni som på något vis bidragit till Intact Vän-
ners arbete!

Årsmöte med 
många omval



Intacts Vänner
Intacts Vänner är en ideell förening som stödjer 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 delstaten 
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.

Kontakta styrelsen:
intactsvanner@gmail.com

Ulla Winroth, kassör
Telefon: 019-24 08 43
ulla.winroth36@gmail.com

Intact EQ
intacteq@gmail.com

plusgiro 90 11 31-3

Intacts nyhetsbrev
Material till nyhetsbrevet ska vara oss tillhanda:
- till nr 3: 18 september
- till nr 4: 20 november
Maila till: lasse.nohrstedt@gmail.com
Hälsningar, Lasse Nohrstedt, webbredaktör

Om adressaten är okänd returnera till 
Ulla Winroth, Ekevägen 6B, 702 37 Örebro

Planer och mål för 2016
Verksamheten vid ISS (Intact Special School) är tänkt 
för 80 barn och budgeten har utgått från att alla 80 
barnen ska ha en fadder. Eftersom antalet barn nu 
är lägre och de fasta driftkostnaderna då inte täcks 
av fadderavgiften behöver verksamheten tillföras 
omkring 15000 kronor i nuläget. Idag är det 71 barn 
inskrivna.
Läs mer om årets verksamhetsplan som finns på 
hemsidan under www.intactsvanner.com/arkiv.php

Känner du vår nästa 
volontär?
Hen har erfarenhet av att jobba med funktionsned-
satta inom helst gruppboende. Intact India har inlett 
arbetet med att starta Intacts första gruppboende. 
Det är ett spännande uppdrag som kräver en kultu-
rell fingertoppskänsla, förmåga att vägleda personal 
på plats i Indien när det gäller det praktiska arbetet 
liksom pedagogiskt förhållningssätt och att inspirera 
till nytänkande.
Passar beskrivningen in på någon du känner eller 
är det kanske du? Hör av dig till volontärgruppen 
på intactvolontar@gmail.com så berättar vi mer. Vi 
behöver verkligen din hjälp!

Girl Power i Vellimalai. Foto: Lasse Nohrstedt

Morgonsamling vid flaggan på Intact Special School


