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Nya medlemmar

Elevframgångar

Gratulera eller skicka 
en hälsning

Handbroderade kort tillverkade av unga kvinnor på OC 2. Photo: A.Muralitharan, The Hindu 

Tidningen The Hindu skriver om OC2 (Opportunity Campus 2) efter ett be-
sök på ISS: Unga vuxna flickor med utvecklingsstörning, 14 - 25 år, tillverkar 
handbroderade gratulationskort. Motivet är utstansat med små hål som 
hjälper flickorna att sy de olika motiven. Korten är mycket uppskattade och 
eftertraktade, framför allt i Sverige och Schweiz. Detta har lett till stora 
beställningar på fler kort. 

En av de unga kvinnorna, N. Matharasi, berättar att hon först tyckte det 
var svårt att sy korten, men att det nu går lätt. ”Jag gör två kort per dag. 
Jag känner mig lycklig att jag inte behöver belasta min far”. Flickorna får 50 
rupies för varje kort de tillverkar. Kontakta vår kassör Ulla Winroth om du 
vill beställa kort, ulla.winroth36@gmail.com.



Intacts verksamheter i 
Trichy imponerar
Det finns fler än tjugo specialskolor i Tiruchirapalli 
distriktet. En statlig kommitté, som granskar verk-
samheterna, valde Intact Special School som repre-
sentant för särskolorna. Reportrar från ett flertal 
tidningar kom till ISS och fick besöka klassrum, se 
ridterapi och sjukgymnastik samt ta del av OC 2:s 
verksamheter för de äldre eleverna vid skolan.

Karuna Ebenezer berättar att alla var mycket impone-
rade och att hon fick frågor om ISS utveckling över tid 
och skolans framtidsplaner. Dagen efter publicerades 
artiklar i tidningar och ett inslag från skolan visades 
även i TV. Det var fantastisk reklam för Intact Special 
School och OC 2. Flera föräldrar har hört av sig till 
skolan efteråt! 

Visste du att man lätt kan ladda ner ett bildspel vi 
gjort om Intact, barnen, skolan, elevhemmet och an-
nat spännande om Indien?

Varför inte ta med datorn till syjuntan, golfgänget 
eller bokcirkeln och visa dina vänner. Kanske det kan 
locka någon att bli medlem eller fadder? Det finns 
många som vill göra skillnad för utsatta barn.

Gå in på hemsidan www.intactsvanner.com. På höger 
sida en bit ner står det Presentationsmaterial. Klicka 
på Arkiv där så kommer du vidare till bildspelet. 

Ett medlemskap kostar bara  200 kr per år och 
ett fadderskap 2 500 kr per år. Läs mer på hemsidan 
under Stöd oss.

Vi vill gärna bli fler



Vijayashri
Vijayashri är 6 år gammal. Hon började som 4-åring 
på Intact Special School 2015. Hon var då yngst på 
skolan, liten till växten och kunde inte prata. Ett år 
senare började hon säga enstaka ord med svag röst.

Det här året har mycket hänt och hon pratar allt-
mer och gör sig förstådd. Hon klarar sig bra i skolan 
och är duktig i idrott. Alla är förundrade över hennes 
utveckling, berättar Karuna Ebenezer. Föräldrarna är 
mycket stolta över sin dotter och tror att hon nu har 
förutsättningar för att få ett bra liv.

Rajalingam
Rajalingam kom till Intact Special School när han var 
6 år. Rajalingam är döv och började sin undervisning 
på ISS. Efter en tid fördes han över till dövskolan i 
Trichy, men trivdes inte där så han fick komma till-
baka till sin gamla klass. Han fullföljde sedan skol-
gången hos ISS.  

Idag är Rajalingam 26 och har sedan flera år fast 
anställning på skolan. Han arbetar på ridterapin till-
sammans med sjukgymnasten och har också ansvar 
för hästarnas skötsel. Rajlingam gör sig förstådd med 
ett eget teckenspråk, är duktig att läsa på läpparna 
och har god hand med eleverna. Ett av hans intres-
sen är att rita och han anmälde sig till en tecknings-
tävling i Trichy. Hans fina hästbild vann första pris 
och han fick ta emot 5000 rupies! (drygt 600 kr) Stort 
grattis Rajalingam!

Elevframgångar hos Intact
Special School  



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 4: 19 november 
Maila till: anne.agardh@gmail.com

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

Åsbro PRO bad vår förening att komma och informe-
ra om Intacts Vänners projekt. Vi var tre som åkte till 
Åsbro - Ulla Winroth, Calle Alsätra och Anne Agardh.

De 35 PRO medlemmarna som kommit fick höra 
om bakgrunden till att Intacts Vänner bildades, se ett 
bildspel om Indien och slutligen en film från Intact 
Special Schools verksamheter.

Ulla passade på att visa de handbroderade korten 
som tillverkas av de äldre flickorna på skolan. Korten 
var omtyckta och det blev en hel del inköp.

Vi avtackades och blev sedan inbjudna till sill-
sexan efteråt!

Intact India facebook
Besök gärna Intact Indias egen facebooksida och följ 
med i verksamheten. Du hittar sidan på adressen:
www.facebook.com/intactindia1992

Vi berättar om Intacts 
Vänner

Barbro Redin
Vår mångåriga medlem och tidigare styrelseledamot 
Barbro Redin avled den 29 juli 2017. I dödsannonsen 
stod, enligt Barbros önskan, att istället för blommor 
tänka på Intacts Vänner. Med största tacksamhet har 
föreningen fått mottaga inte mindre än 21.260 kr.
En god hjälp för vårt fortsatta arbete. 
Ulla Winroth, kassör 

Gåvor
Söndagsskolan i Starrkärr-Kilanda församling, Älv-
ängen, Internationella rådet, Lunds Montessori-
grundskola, Världsbutiken i Södertälje, Janna Mikkilä 
Nilsson som arrangerade en yogadag  i Ludvika. Ett 
stort tack säger Intacts Vänner genom Ulla Winroth, 
kassör. 


