STIFTELSEN BRÖDET
Nyhetsbrev till vänner och understödjare

Kära Vänner och Understödjare!
Blindskolan i Cooch Behar i Indien, som Stiftelsen
Brödet stöder, firade 50-årsjubileum den 10 januari
2015. Stiftelsens ordförande Lena Åkerlund for (på
egen bekostnad) till Indien för att närvara vid jubileet.

1955 kom det norska missionärsparet Olav och Brit
Hodne till Västbengalen i Indien. Olav Hodne arbetade
bland den fattiga lokalbefolkningen och med flyktingarbete i Bangladesh på
uppdrag av Lutherska
Världsförbundet. Brit
Hodne såg att det fanns
många blinda barn i
och omkring staden
Cooch Behar. Den
närmaste blindskolan
låg mer än 20 mil bort.
Det var en omöjlighet för de fattiga föräldrarna att
sända sina barn till den. – År 1965 öppnade Brit Hodne
en blindskola i Cooch Behar. Där går idag 75 synskadade och blinda elever. Rektorn, M.B.Chhetri, är själv
blind och förstår verkligen vad skolan betyder för var
och en av eleverna, som annars får
leva ett undanskymt liv i en ofta
avlägsen by. En förälder ställde
nyligen frågan om det är någon
mening med att utbilda sådana här
barn eller om det är bortkastad
möda. Det låg smärta i hans ord.
Men många av skolans f.d. elever
som deltog i jubileumsfirandet
bevisade motsatsen, när de inför alla berättade att de

Våren 2015

tack vare skolutbildningen fått möjlighet att försörja
sig som lärare, fysioterapeuter m.m.

Det var ett ståtligt jubileumsfirande med en stor utomhusscen, banderoller och plakat, fyrverkeri, invigning
av Hodne Memorial Auditorium, ballonger och duvor
som släpptes upp i skyn. En trevlig videoinspelning
gjord 2012 med Brit Hodne, som avled år 2014, visades. Sång, musik och drama framfördes av skolans
elever. Över femhundra besökare bjöds på lunch.

Lena fick tala till både lärare och elever. När hon frågade eleverna om de tyckte om att bo på internatet och
gå i skolan, fick hon
ett glatt och rungande
JA från dem. Det ger
ny kraft att fortsätta
stödja skolan.
Rektor Chhetri och
skolans ledning bad
Lena att till såväl alla
privata givare som
organisationer och företag framföra ett varmt tack för
det ekonomiska stöd skolan sedan år 2010 får genom
Stiftelsen Brödet och som gör det möjligt att driva
skolan. Det varma tacket låter vi nu gå vidare till Dig!

Varma nyårshälsningar
från Stiftelsen Brödet och hela styrelsen
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