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Kära Vänner och Understödjare!

Blindskolan i Cooch Behar, Indien

Florestiprojektet i Rumänien

Under augusti drabbades Västbengalen, där blindskolan
ligger, liksom flera andra indiska delstater av häftiga
monsunregn. Rektorsfamiljen som bott där i 40 år hade
aldrig tidigare upplevt sådana regnmassor. Affärerna i
Cooch Behar kunde inte hålla öppet. I Västbengalen och
intilliggande delstaten Assam dog över 200 människor
förutom utrotningshotade bengaliska tigrar och indiska
pansarnoshörningar i översvämningar. Hundratusentals
människor tvingades fly undan vattenmassorna när
floderna Brahmaputra och Ganges svämmade över. Nu har
vattenmassorna dragit sig tillbaka. Som väl är har både
skolans
elever
och
personal
klarat sig,
men
byggnaderna har
tagit
skada.
Nu
behövs –
utöver det månatliga underhållet – pengar till reparation.
Som vi tidigare nämnt fick skolan positiv uppmärksamhet i TV, radio och tidningar när skolans avgångselever
klarade slutproven som är gemensamma för alla i Västbengalen. Jätteroligt! Grattis till elever och lärare vid blindskolan. Härligt att veta att våra gåvogivares bidrag gör så
att skolmat och undervisningen kan hålla en bra standard.

Tre hela läsår har vi nu haft skolprojektet som innefattar alla
elever i årsklass 1-4 i Floresti. När projektet startade lyckades vi få
182 romska
familjer
att delta.
Nu när vi
börjar 4:e
året är
antalet
uppe i
260! En
glad
nyhet vid
vårterminens slut var att skolans alla 470 elever klarade sig – ingen
behövde bli kvarsittare! Det är ett bevis på att projektet gör
en verkligt bra insats, och det tack vare Dana och Nuti som
lägger ned ett stort jobb och som inspirerar barnen så att de
kan tillgodogöra sig undervisningen.
Under sommaren ordnades genom stiftelsen även hälsoundersökning för alla romska elever. Undersökningen visade
att 19 barn var undernärda och vägde för lite, 3 hade allergier, 7 hade rakit (engelska sjukan p.g.a. D-vitaminbrist),
73 hade tandproblem, 18 hade andningssvårigheter. Genom
projektet fick eleverna den medicin som läkaren skrev ut och
alla som ingår i projektet fick antiparasitmedel.
Men Dana och Nuti ordnade också en hel sommarmånad
med lekar och skojiga påhitt. Det var olika lagsporter som
fotboll,
tävling i
vem som
kan blåsa
den största
såpbubblan, hoppa
längst,
springa
fortast eller
bara ”pröva
på”.

Stiftelsens gudstjänster i Gustaf Adolfskyrka i Stockholm
hålls kl 16 följande söndagar under resten av året:
8/10, 19/11 och 17/12. Programmet finns på hemsidan.
Drivkraften i hjälpverksamheten är Jesu ord ”Allt vad ni vill
att människorna ska göra för er, ska ni också göra för dem”.

Tack till alla som bidrar ekonomiskt så projekten kan
fortsätta! Tänk gärna på stiftelsen om Du vill gratulera
eller minnas någon – då ordnar vi med telegram.

Varma hälsningar
från Stiftelsen Brödet och hela styrelsen
Lena, Roger, Arne, Bo, Elisabeth, Ivar
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