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Stort firande vid Intact 
Indias 25-årsjublileum
Det blev ett fullspäckat program i dagarna tre för 
oss medlemmar som rest till Indien för att delta i 
firandet.
Festen inleddes med att vi åkte buss upp till Kalryan Hills för att delta i 
invigningen av en ny mellanstadiebyggnad i skolan som Intact Schweiz 
sponsrar. Vi möttes av en liten orkester på skolgården och stånd som sålde 
dricka och godsaker. Uppe i skolbyggnaden väntade alla barnen på oss 
gäster och vi slog oss ner i den stora aulan. Det hölls tal och sedan blev det 
uppvisningar av både elever, lärare och föräldrar.



Ett annorlunda inslag var en grupp elever som gjorde 
olika yogaövningar på scenen. Iklädda vita dräkter, 
allvarliga och koncentrerade, imponerade de stort 
med sin skicklighet. 

Nästa dag var det Intact Special Schools tur att 
fira. Vi inledde dagen med att besöka skolan där vi 
fick delta i olika workshops. Det gick att välja mellan 
att sy kort, tillverka smycken, öva indisk dans, sjunga i 
kör eller besöka elevernas försäljning av bland annat 
kort, väskor och smycken på skolgården. De gäster 
som valt dans- och körgrupperna fick sedan vara med 
vid uppvisningarna senare på dagen. 

Själva 25-års firandet skedde på kvällen inne i 
staden Trichy där Intact India hyrt en stor samlings-
sal. Skolans elever satt tålmodigt och väntade i rader, 
uppklädda inför sina nummer. Föräldrar och syskon 
fick också plats i lokalen. Som traditionen är i Indien 
fick vi gäster sätta oss uppe på scenen en stund och 
det hölls tal. Så var det dags för ännu en sprakande 
show. Det är fantastiskt att se eleverna genomföra 
sina nummer och ana den stolthet och glädje som 
spirar under nervositeten. 

Tredje dagen hölls en konferens om Intacts fram-
tid. Personal från skolan berättade om vad som skett 
de senaste fem åren och därefter gavs tillfälle att dis-
kutera hur verksamheten kunde utvecklas ytterligare. 
Vi som var med på 20-årsjubiléet kunde med glädje 
konstatera att mycket hänt sedan sist.
-  Opportunity campus 2 har startats som yrkesförbe-

Yogauppvisning i Kalryan Hills

redande center där eleverna kan tillverka handsyd-
da kort och smycken, sälja saker i skolans affär mm. 
För närvarande finns 50 ungdomar i OC 2, 40 flickor 
och 10 pojkar.

-  Intact India har arbetat hårt med att nå ut till 
allmänhet och professionella för att informera om 
barn/ungdomar med funktionsnedsättningar, dels 
genom projektet ”catch them young” och dels ge-
nom gatuteater

-  Ett stort antal elever vid skolan har fått utbildning 
och tillfälle att öva sig i självrepresentation

-  15 unga män får stöttning i självständigt boende i 
ett hus i närheten av Intact Special School

-  Föräldragrupper för elever med funktionsnedsätt-
ning har bildats i 7 distrikt i Tamil Nadu regionen 

Hur kan Intact India utvecklas vidare? Vi diskute-
rade bland annat hur man tidigt kan få kännedom 
om barn som har särskilda behov, för att då kunna 
informera föräldrar om kommande möjligheter till 
skolgång. 
Vi vill tacka Thomas, Karuna, och alla medarbetare 
samt elever för det fantastiska arbete ni gör! Ni gör 
skillnad!
Anne Agardh

Varför inte göra som en av våra medlemmar som fyllt 
80 år? Önska att man tänker på Intacts Vänner istäl-
let för att uppvakta med presenter. Styrelsen tackar 
för bidragen som vi fått till vår verksamhet.
P.S. Kontakta Ulla Winroth på 019-24 08 43 eller maila 
ulla.winroth36@gmail.com om du vill beställa
gåvokort. D.S.

Tack



Arbetsgruppen Oppor-
tunity campus 
Det är dags för rapportering till Forum Syd och Ellen 
Helander åker till Indien nu i december för att skriva 
sakrapport för 2017. Forum Syd skickar även ner en 
representant som kommer att undersöka verksamhe-
ten på plats i Tamil Nadu. Det gläder oss - vi vet ju att 
den håller hög klass! Vi diskuterade även framtids-
planer på vårt senaste arbetsmöte, till exempel hur 
ett företag likt Samhall i Sverige skulle kunna byggas 
upp i Tiruchirapalli. 

Nuvarande projekt inom OC avslutas 2018. Elin 
Molander kommer att arbeta fram en ny ansökan 
gällande 2019 och framåt, i samråd med teamet i 
Indien och övriga av OC-gruppens medlemmar. 
Catharina Grins Kjellander blir i fortsättningen Intacts 
Vänners kontaktperson gentemot Forum Syd.
Mattias Ståhl /OC-gruppen

Att ge av sin tid
Listan börjar bli riktigt lång över alla volontärer som 
åkt till INTACTs verksamheter i Tamil Nadu under 
årens lopp. Men för många slutar inte arbetet där 
och för säkert lika många så startade det ideella ar-
betet istället här hemma i kalla norden. Det som gör 
Intacts Vänner så unikt är alla de som ger av sin egen 
tid. Ett arbete som bidrar till att våra medmänniskor 
på andra sidan jordklotet som inte hade turen att 
födas i ett rikt land, i en högfungerande kropp eller 
som pojke, också ska få en ärlig chans till ett gott liv.

Att se den ideella kraft som Intacts Vänner existe-
rar genom är en bekräftelse på att det är viktiga och 
verksamma projekt i Indien som vi stödjer. Att det 
är 96kr av varje hundralapp som kommer fram till 
INTACTs verksamheter hade aldrig kunnat ske om det 
inte vore för allt ideellt engagemang här i Sverige. 
Alltså volontärinsatser varje dag, året om, som är 
lätt att ta för givet men som bär hela Intacts Vänner 
tillsammans med våra fina medlemmar.
Emilia Zika /Volontärgruppen

Solskenshistoria
I samband med att jag fyllde jämna år och hade öp-
pet hus, var min önskan till alla nära och kära – inga 
presenter. Däremot önskade jag pengar till Intacts 
Vänner.  Mitt mål var att hjälpa till att skaffa fram 
pengar till solceller på Intact Special School. Jag vet 
att elektriciteten är dyr och inte alltid så pålitlig.
Med hjälp av mitt nätverk omkring mig, fick jag i 
gåvor drygt 18.000 kronor. Helt fantastiskt! 

Den 7 oktober reste jag till Indien tillsammans 
med mitt barnbarn Jonathan. Vi var inbjudna till 
Intacts 25-årsjubileum. Åtta medlemmar från Sverige 
deltog. För mig blev det ett minne för livet.

Ulla startar solcellerna

I samband med jubileet gjordes ett besök på Intact 
Special School då jag fick den stora äran att inviga 
skolans solcellssystem. En högtidlig stund på taket 
med sång och tal.  Därefter fick jag dra i en spak för 
att få igång systemet. Jag kände en oerhörd lycka.
Tack alla ni som varit med och bidragit till detta.
Vi behöver mera pengar för att fortsätta utveckla 
solcellsbyggandet. 
Det kanske är flera än jag som fyller år?
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 
12 februari . Maila till: anne.agardh@gmail.com
Hälsningar, Anne Agardh, redaktör 

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

Nya medlemmar
År 2017 har Intacts Vänner kunnat hälsa 24 nya 
medlemmar välkomna. Vi är mycket glada över att 
dessa personer vill stödja vår verksamhet med ett 
medlemskap.
Kassören

Hälsning från Indien
”We wish you a Merry Christmas and bright New 

Year” hälsar Thomas och Karuna.

Kära Intacts Vänner!
Efter en varm, grå och våt höst närmar sig åter 
vintern med Lucia- och julfirande, en tid för efter-
tanke och omtanke. Om vi jämför med situationen 
i Indien, speciellt för barnen som drabbats av olika 
former av funktionsnedsättningar, så har vi det 
väldigt bra i vårt land. Till alla ni Vänner som på ett 
eller annat sätt, bidragit till att påverka och förbätt-
ra situationen för barnen i särskolan och Opportu-
nity campus, flickors skolgång och hälsoprojektet 
i Kalryan Hills, eller på annat sätt gett ert stöd till 
Intacts Vänners verksamheter till våra sämre lot-
tade medmänniskor i Indien, framför styrelsen sitt 
varma tack! Stort tack till personalen i Indien och 
till ledamöter och ersättare i styrelsen och arbets-
grupper för Intacts Vänner.
God Jul och Gott Nytt År!
Önskar Pell Uno Larsson, ordf. GOD JUL och GOTT NYTT ÅR 

önskar elever och personal
på Intact Special School!


