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Rapport från årsmötet(Fortsättning på nästa sida)

Stormöte för flickor 
i Kalryan Hills
Det årliga mötet för skolflickorna i Kalryan Hills hölls i Vellimalai 
den 24-25 maj 2019. Tanken med mötet är att främja solidaritet 
bland flickor från olika byar, att visa på skolans betydelse och att 
uppmuntra till framtidstro och möjlighet till en karriär genom att 
utbilda sig. För flickor som bor mer avlägset hålls möten lokalt.
Intact överlämnade böcker, anteckningsböcker, skolväskor och andra 
läromedel till flickorna. De får sina skoluniformer efter sommaruppehållet, 
eftersom färgtemat i klädseln ofta ändras. 

Flickor från byarna i bergen samlas för träff.



Av de 495 flickor som sponsras genom medlemmar i 
Intacts vänner kom 179 till mötet i Vellimalai och fler 
kommer att delta i små lokala bymöten.

Stormötet innehöll bland annat diskussioner, 
dialoger och motiverande samtal om vikten av utbild-
ning som en väg ut ur fattigdom.
Ämnen som togs upp var:
•  tillfällig migration av familjer till grannländer och 

andra distrikt för att söka jobb under torra årstider

•  innehåll i nya läroplanen och strategier för att 
lyckas med sina studier

•  att välja kurser inför fortsatta studier och yrkesut-
bildningar

•  risker med att ingå äktenskap vid ung ålder - 
fysiska, emotionella och ekonomiska

Som inspiration till fortsatta studier uppmärksamma-
des flickor som 2019 avslutat vidareutbildningar.

Kalpana, min ”fadder-
flicka” i Kalrayan Hills
Hösten 2008 kom jag i kontakt med Intact Spe-
cial School genom Intacts vänner i Örebro. Jag 
började då att sponsra skolgången för en liten 
flicka, Kalpana, som var åtta år. I januari 2009 
åkte jag med en privat grupp till Tamil Nadu och 
Intact utanför Tiruchirapalli.

Vi besökte skolan och träffade Thomas och 
Karuna Ebenezer, som hade ordnat med ett möte för 
oss och våra fadderbarn. Lilla Kalpana hade åkt den 
långa vägen från sin by i Kalrayan Hills med sin pappa 
och såg alldeles förskrämd ut, för första gången utan-
för sin by.

Hon kramade den lilla dalahästen jag gav henne 
men vågade inte möta min blick. Det var många per-
soner i rummet och svårt att hitta någon som hann 
översätta så det var svårt att få kontakt med pappan 
också.

Nästa gång jag träffade Kalpana var uppe vid 
skolan i Kalrayan Hills två år senare, 2011. Och vilken 
skillnad! Hon log så gott och verkade frimodig och 
glad. Jag hade tidigare fått en rapport om hennes 
skolgång, som fungerade bra. Hon gick i en byskola i 
närheten av hemmet. Jag hade köpt en bok till henne 
som hennes lärare hjälpte henne att läsa. Läraren 
kunde också översätta, så vi fick lite kontakt.

Sedan dröjde det till 2015 innan jag besökte Kal-
rayan Hills igen, denna gång tillsammans med Intacts 
vänner och Thomas. Jag hade fått rapporter om hen-

nes skolgång och små brev och teckningar. Hon flyt-
tade lite mellan olika skolor men allt fungerade bra.

Jag var lite bekymrad över att hon var så liten, 
jag hade väntat mig en ung kvinna på fjorton år, men 
Thomas intervjuade henne ordentligt och hon åt bra 
med tanke på förutsättningarna i detta fattiga om-
råde, men naturligtvis små, små portioner.

Med hjälp av Thomas kunde vi prata med varan-
dra och hon log hela tiden. Innan vi skiljdes fick jag 
en lång och hård kram! Nu har vi inte setts på flera år 
men jag har varje år fått rapporter och brev, även om 
det varit knapphändigt ibland.

Thomas har nu meddelat att Kalpana är färdig 
med sin skolgång och söker in på universitet till 
hösten. Jag är så glad att jag kunnat medverka till 
att hon kommit så långt och att jag genom henne 
och Intact lärt känna en del av världen som jag inte 
kände till alls! Jag hoppas kunna fortsätta att stödja 
Kalpana i fortsättningen också med hjälp av Thomas 
och Intact!
Gertrud Markenroth



Intervju med förälder från Intacts föräldraförening

Indienloppis för Intact

Sabine Neumann och jag har nu rest i Tamil Nadu så 
många gånger med grupper att både vi och en del 
flergångsdeltagare har upptäckt att vi har ett över-
skott av kläder och saker som faktiskt inte används 
längre eller som sådär mystiskt krympt i garderoben.
Det var med andra ord hög tid att ställa till loppis!

Vi anordnar dansresorna till Indien tillsammans 
med Sensus Studieförbund i Malmö så vi bokade 
in oss i största lokalen för en kväll och bjöd in alla 
vi kunde komma på. Väggarna prydde vi med fo-
ton (vanliga färgkopiator i A4) från resan som gick 
i januari och skrev små bildtexter så att åskådarna 
kunde förstå lite mera. Det var bilder från våra besök 

Jag heter Mrs. Sumathi Ragunathan och är förälder 
till en elev som är inskriven i Intact Special School. 
Jag är aktiv medlem i Intacts föräldraförening (Spe-
cial Parent Association) och deltar i möten som hålls 

kvartalsvis. Min familj har blivit hjälpt av den medi-
cinska rådgivning som vi fått av Intact. Jag ingår också 
i självhjälpsgruppen för föräldrar och har även fått 
individuell rådgivning kring föräldraskapet för mitt 
barn som har en cp-skada. 

Jag har fullföljt gymnasiestudier och Intacts 
föräldraförening har underlättat för mig att få viss 
datorträning. Jag har fått delta i möten på nationell 
nivå kring frågor om möjlighet till yrkesutbildning och 
anställning för personer med intellektuella funktions-
nedsättningar. 

Intacts föräldraföreningen är ett utmärkt stöd 
för oss föräldrar och detta år har vi fått många nya 
medlemmar. 

på Intact Special School såväl som från skolan i ber-
gen, från danstempel och små byar, stort och smått. 
Utställningen blev mycket uppskattad och fick hänga 
kvar en hel vecka.

Information om Intacts vänner fanns såklart till-
gänglig och vi hade förstorat upp några medlemsblad 
till väggläsning. I slutet av kvällen fick alla som ville 
vara med och pröva några cirkeldanser till mantran, 
både hinduiska och kristna. På Shantivanam Ashram, 
ett katolsk ashram utanför Trichy, där vi alltid har 
en egen dansworkshop under våra resor, arbetar de 
mycket med vishetstraditioner från alla religioner 
och har många metoder som också återfinns i hin-
duismen, däribland mantran med allmänmänskligt 
såväl som direkt kristet innehåll. De har därtill lärt sig 
maskkompost av Thomas!

Det kom folk som bara gillar loppis, folk som är 
indienfrälsta, folk som ville dansa, folk som bara var 
allmänt nyfikna. Vi fick in 5000 kr till Intacts vänner.
Detta gör vi om efter nästa resa! Nu vet vi ju om det 
och kan köpa med oss lite extra småttigheter för att 
sälja. Air India tillåter två incheckade bagage... (och 
de flyger numera från Köpenhamn). Å nästa resa till 
Tamil Nadu i dansens tecken blir i januari 2021.
Pia Lamberth



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 funktionsnedsättning 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 medlemsbrev
Material till nästa medlemsbrev 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

Skola - arbetsträning - jobb! Årsmöte Intacts vänner 2019

Mr. Manikandan är en ung man med intellektuell 
funktionsnedsättning. Han kommer från en fattig 
familj och hans far är byggnadsarbetare. Manikandan 
har varit elev vid Intact Special School och därefter 
fått arbetsträning vid Intacts yrkesförberedande 
verksamhet (Opportunity Campus). Där har han fått 
praktisk träning i att klara av hushållssysslor och 
självständigt boende.

Han avslutade sin utbildning 2016 och blev 
anställd av Westside 2017 där han ansvarar för 
rengöring av golv och toaletter. Han har 7 kolleger 
som han samarbetar bra med och företaget West-
side är mycket nöjd med Manikandans arbete. Han 
tjänar 8300 rupier per månad (ca 1150 kr) och ger 
5000 rupier till sin mor så att han kan bidra till att 
stödja familjen. Manikandan lever ett oberoende liv 
och hoppas träffa någon som han kan gifta sig med. 
Han är alltid glad och en bra dansare. Intact önskar 
honom lycka till i sitt fortsatta liv!

Ordförande Disa Jernudd hälsade ett 30-tal medlem-
mar välkomna på årsmötet den 23 mars. Disa omval-
des till ordförande och inga nyval gjordes till styrel-
sen som beviljades full ansvarsfrihet.

Efter kaffet med gott hembakat bröd visade Disa 
och Annika Grins Kjellander ett bildspel från se-
naste resan de gjort. Det var positiva rapporter från 
verksamheterna i Indien och Forum Syd har beviljat 
föreningen Intacts vänner ytterligare tre års bidrag.

Glädjande var också att särskolan Intact Special 
School uppmärksammats i indiska rikstidningar.

Årsmötet avslutades med lottdragning där många 
fina handsydda alster gjorda av elever från den dag-
liga verksamheten fick nya ägare. 


