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Sivaraj tror på 
en ljus framtid
Jag heter Sivaraj och mina föräldrar heter Kathan och Periyakkal. De är 
bönder i en liten stad som ligger i Tiruchirapalli-distriktet Tamil Nadu, In-
dien. Jag har en äldre syster som har utbildat sig till sjuksköterska och som 
nu arbetar på ett sjukhus i Permbalur nära Tiruchirapalli. Jag har sedan föd-
seln medfödda missbildningar, klubbfot och gomspalt. Jag har under min 
uppväxt haft svårigheter att prata, gå och med inlärning. Mina första skolår 
gick jag i en kommunal skola men när jag var 14 år bad lärarna mig att söka 
till en specialskola för fortsatta studier. Jag blev hänvisad till Intact Special 
School (ISS) av en lärare på skolan och blev antagen i juni 2010. Jag flyttade 
då in på Intact hostel som ligger ungefär 25 km från mitt hem. 

(Fortsättning på nästa sida)



Under de första 3 månaderna jobbade specialpe-
dagoger med mig för att lära mig ’basic life skills 
training’ som kan beskrivas som grundläggande 
kunskap för det dagliga livet. Efter det kunde jag med 
kontinuerligt stöd från specialpedagoger på ISS börja 
6th Standard på en kommunal skola där jag var till 
8th Standard. Det var inte alltid lätt och jag fick jobba 
hårt för att hålla samma nivå som de andra studen-
terna, men jag fick mycket hjälp av specialpedagoger-
na och de peppade mig för att jag skulle tänka på min 
framtid. För att själv bidra och hjälpa andra brukade 
jag undervisa barn på vårt boende.

Till 9th Standard flyttade jag till Government High 
School. För att kunna ta mig till skolan själv fick jag 
en cykel via sponsorprogrammet och tog min gymna-
sieexamen (SSLC) med 75% i poäng. 

Det här är Disa

Disa Jernudd heter jag och är ordförande i vår fantas-
tiska förening Intacts Vänner. Jag kom i kontakt med 
Intacts Vänner för drygt 4 år sedan via min svåger i 
Örebro.  Det var när jag hade bestämt mig för att ta 
ledigt i 6 månader och åka iväg som volontär med 

När jag bodde på Intacts hostel fick jag träning i att 
stå upp för mina rättigheter och att föra min egen 
talan och valdes senare till State Secretary of Self 
Advocacy Forum of India (SAFI). Bra att ha då jag 
lämnade Intact efter att jag slutfört SSLC och flyttade 
hem igen. Men, även om jag inte bodde på skolan 
fortsatte min kontakt med Intact. De hjälpte mig 
framåt och nu är jag utbildad montör.

Mitt mål är att arbeta för ett respekterat företag 
och ge tillbaka en del av vad jag tjänar till andra barn 
som är i behov. 

Tack vare att Intact gett mig kontinuerligt stöd 
tror jag på att jag har en ljus framtid och mina föräld-
rar är väldigt stolta över mig.

mina barn. Jag ville ta tid med dem och ge dem en 
upplevelse att minnas för livet. Och, att lära sig om 
förhållanden i andra länder. Hur det kan vara att gå i 
skolan i ett annat land.

Min svåger hade sponsrat en flicka i många år 
och gör det fortfarande. När jag läste på om för-
eningen blev jag imponerad, jätteintresserad och 
väldigt trevligt bemött av de volontäransvariga. När 
sedan Thomas Ebenezer kom till Sverige och jag fick 
träffa honom var det solklart att jag skulle åka och 
vilken fantastisk upplevelse det var.

Sedan min hemkomst har jag varit aktiv i sty-
relsen och blev i våras ordförande. Det är en dedi-
kerad grupp personer som ägnar delar av sin fritid 
till föreningen både i styrelsen och i arbetsgrupper. 
Personer som alltid letar nya medlemmar och vo-
lontärer, försöker hitta sponsormöjligheter, sprider 
information och skriver ansökningar och rapporter 
för pengarna vi får från Forum Syd. Och sedan har vi 
alla fantastiska medlemmar som stöttar på alla sätt 
och vis, inte minst med att fylla kakbordet med så 
underbart goda bakverk på våra medlemsmöten. 



Årsmöte 2018 Intacts 
Vänner
Den 24 mars samlades ett 30-tal medlemmar i 
Örebro för Intact Vänners årsmöte. Ordförande 
Pell Uno Larsson hälsade välkommen och mötet 
inleddes med en parentation för Barbro Redin 
som engagerat sig mycket i Intacts Vänner och 
är saknad. 

Gun Carlestam Lewin tog sedan över klubban 
som ordförande för årsmötet och gick igenom verk-
samhetsberättelsen och årsredovisningen. 

• Medlemsavgiften står kvar på 200kr. Vi behöver 
hjälpas åt att värva nya medlemmar då medlemsan-
talet minskat något. Hör gärna av er till styrelsen om 
ni vill ha informationsmaterial om Intacts Vänner. 
Vår kassör Ulla Winroth ber medlemmar att meddela 
henne om man ändrar adress eller e-post. Porto för 
utskick har höjts, så vi är mycket tacksamma om ni 
som fortfarande får medlemsblad per post meddelar 
Ulla om ni nyligen har fått e-postadress. 

• Opportunity Campus-gruppen rapporterar att 
anslag från Forum Syd sökts igen och vi håller tum-
marna för att det beviljas. 

• Volontärgruppen meddelar att 3 volontärer är på 
plats i Indien under våren och att Intacts Vänner nu 
finns med på Sidas hemsida om volontärmöjligheter.

• Pell Uno berättar om Kalryan Hills och behoven 
för att jobba med att stödja förbättrad hälsa. Ett 
arbete som kommer att ta tid då det till stor del 
handlar om att ändra attityder kring matvanor. Men, 
när han var där sist serverades pannkaka på skolan 
i Vellimalai. Uppskattat och en fröjd att se att ägg 
används som proteinkälla.

• Intacts Vänners ekonomi är god och styrelsen 
beviljades ansvarsfrihet. 

Roligt är att vi förutom alla fantastiska sponsorer av 
verksamhet och individuella barn även har några 
större sponsorer. En av dem är Anders Bylin som varit 
medlem i många år och som kontaktade Intacts Vän-
ner då han ville bidra med mer. Det blev en resa till 

Indien och samtal med Thomas där de kom överens 
om en plan med förbättringsprojekt som sträcker sig 
fram till 2025. En del av det är en årlig donation till 
ridterapi-projektet i dottern Annas namn. 

Styrelseval ser nu ut enligt följande:
• Ordförande Disa Jernudd 
• Vice ordförande Ellen Helander
• Sekreterare Philippa Hultkvist
• Kassör Ulla Winroth
• Vice kassör Lena Andersson
• Ledamot Carl Anders Alsätra
• Ledamot Elna Gudinge 
• Suppleant Pell Uno Larsson
• Suppleant Jenny Rundeberg
• Suppleant Catharina Grins Kjellander
• Suppleant Annika Hammarqvist
• Suppleant Hanna Gudinge 

Årsmötet avslutades med avtackning av Pell Uno 
Larsson, föreningens ordförande sedan många år, 
som gjort ett fantastiskt arbete i styrelsen samt Helli 
Malers för sitt arbete som valberedare.

Efter mötet dukades fika fram som medlem-
mar bakat och tagit med sig. Det är som att det blir 
godare och godare för varje år. Lotteriet såg många 
glada vinnare och klirr i kassan blev det för en glad 
kassör. 
Disa Jernudd

Avgående ordförande Pell Uno Larsson avtackas av kassör 
Ulla Winroth.



Intacts Vänner
Intacts Vänner är en ideell förening som stödjer stiftelsen 
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 funk-
tionsnedsättning och sponsrar unga flickors utbildning. 
Intact har också yrkesinriktad verksamhet för unga vuxna 
med funktionsnedsättning. 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

plusgiro 90 11 31-3

Intacts nyhetsbrev
Material till nästa nyhetsbrev ska vara oss tillhanda:
- till nr 3: 15 november 
Maila till: anne.agardh@gmail.com
Hälsningar, Anne Agardh, redaktör 

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

Porträtt av Chitra Devi
Specialpedagog, Intact Special School 

Chitra föddes 1983 i en 
liten by i Tamil Nadu. 
Hon har en gymnasie-
utbildning och efter att 
ha gift sig flyttade Chitra 
och hennes man till en 
plats nära Intact Special 
School (ISS). 

Chitra har tre barn 
och mellansonen Akash, 
nu 11 år, föddes med 
flera funktionsnedsättningar. Chitra hade inte tidi-
gare kommit i kontakt med barn med speciella behov 
och hon visste inte vart hon skulle vända sig. Som tur 
var hänvisades hon till ISS av en annan förälder till 
ett barn på skolan. Akash har sedan november 2007 
varit inskriven på ISS och får mycket terapi. Chitra fick 
själv jobb på skolan 2008 som terapiassistent. 

2012 påbörjade Chitra en specialutbildning i 
cerebral pares (CP). Med hjälp och stöd från Intact och 
egen stark motivation tog hon studenten 2014 och fick 
jobb som specialpedagog på ISS. Sedan dess har hon 
lärt sig mycket av att jobba praktiskt och även vidare-
utbildat sig genom de utbildningar skolan erbjuder. 

Utöver lärararbetet är Chitra engagerad i ridterapin 
och hon är stolt över att ha jobbat med en tidigare 
elev på skolan, Trisha, som nu studerar i en vanlig 
skola. Tillsammans med flera lärare och elever på 
skolan deltar Chitra i gatuteater regelbundet, vilket 
hon tycker är ett bra sätt att skapa medvetenhet hos 
andra om personer med intellektuella funktionsned-
sättningar. 

Möjligheten att få jobba som specialpedagog på 
Intact Special School är något Chitra är väldigt stolt 
och tacksam över – inte minst då hon även är för-
älder till ett barn som har gjort fantastiska framsteg 
på skolan!

Tack 
Vi vill tacka alla medlemmar som skickat in extra 
bidrag till Intacts Vänner.
Ett särskilt tack till Lunds Montessorigrundskola och 
Alunda församling i Östhammar.
Ulla Winroth, kassör


