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Kära Vänner och Understödjare! 

 

För någon tid sedan kom ett mail till stiftelsen från Mr Kuenga 

Chhoegyel vid blindskolan i det bergiga lilla kungariket Bhutan 

(”Drakens land”) – ett av världens fattigaste länder där en 

fjärdedel av landets befolkning på 760.000 invånare lever på 

mindre än 13 kr per dag, och 70% lever utan el. I korthet lyder 

mailet så här:  

Skolans elever och jag tänker hela tiden på Er med stor tack-

samhet. Idag sover eleverna skönt i sina sängar på riktiga 

madrasser och under varma täcken. De gamla hårda 

madrasserna och de tunna filtarna är ett minne blott. På 

fritiden kan eleverna titta på TV. Från Ert bidrag har vi också 

köpt tallrikar, kläder, toalettartiklar och vattenfilter, så de kan 

dricka rent vatten. Vi påminns om Er både dag och natt.  
 

Visst är det härligt att få bekräftelse på att det bidrag på närmare 

98.000 kr som 

stiftelsen år 

2013 betalade 

till blindskolan 

fortfarande är 

till glädje och 

nytta! – Nu har 

skolan behov av 

fler datorer, 

vilket vi hoppas kunna få in pengar till. 
 

Jordbävningen i grannlandet Nepal har hittills inte påverkat 

Khaling, där ”vår” blindskola i Bhutan ligger, men däremot den 

blindskola vi stöder i Västbengalen i Indien. Där har sprickor 

uppstått i tak och väggar och fått delar av muren att rasa. Varje 

gång ett skalv skakar områdena skapar det panik och oro bland 

både barn och vuxna, berättar Raj Chhetri därifrån. 
 

I april skickade stiftelsen en hjälpsändning med kläder, skor, 

nya sängar m.m. till Rumänien. Lasten lossades på fem olika 

platser där stiftelsen har upparbetade och pålitliga kontakter. 

Förutom Lena Åkerlund och de båda chaufförerna Bernt Texén 

och Bo Bergenwall deltog Walla Karlsson, pastor i Karlskrona 

– på egen bekostnad. Vi kunde bl.a. vara med när workshopen 

”Att vara elev är fantastiskt!” hölls i skolan i Floresti – ett av 

våra viktiga skolprojekt för romska barn. Under senare delen av 

resan anslöt Annika Ahlenfelt, chefsjournalist för Sändaren, för 

att skriva en artikel om förhållandena i Rumänien och stiftel-

sens verksamhet. Även till arbetet för romerna behövs pengar.  

Vid en tidigare workshop om 

”Elevers rättigheter och skyl-

digheter” visade Dana till 

elevernas förtjusning hur man 

inte ska bära sig åt med t.ex. 

fötterna på skolbänken eller 

ryggen mot läraren. Budska-

pet gick hem. Eleverna älskar 

våra båda kontaktpersoner Dana Nandrea och Nuti Hornea, 

som samarbetar med skolans lärare och skolpsykologen 

Lutzi. – I slutet av sommaren hade stiftelsen besök av Dana 

och Nuti samt Danas båda 8-åriga tvillingflickor. Det var 

första gången de var i Sverige och första gången de åkte båt.  
 

I augusti kunde stiftelsen uppfylla önskemål från en grekisk 

katolsk kyrka i Rumänien om att skicka c:a 200 stolar dit 

och samtidigt skolmöbler till en skola. Liksom tidigare år 

har stiftelsen med hjälp från Handelsbankens Fadderbarns-

fond skickat bidrag till sommarläger för barn och ungdomar 

i Estland, Lettland, Rumänien och Vitryssland. 
 

Årets fäbodgudstjänst 12/7 

som Roger Arvidsson tradi-

tionsenligt ordnar i Insjön, 

hölls i vackert väder och 

drog mycket folk. Kollekten 

gick till stiftelsen, vilket vi 

tackar Åhls församling för. 

Från kyrkans stickgrupp fick 

vi återigen säcken full med fina alster. Stort tack! 
 

Välkommen till stiftelsens kommande söndags-

gudstjänster kl 15 i Gustaf Adolfskyrkan i Stockholm: 

13 sept, 11 okt, 8 november då stiftelsens 20-årsjubileum 

firas, samt 13 december. 
 

OBS! Stiftelsens gamla plusgirokonto 76 74 10-4 har 

upphört. Använd stiftelsens 90-konton – numren till både 

BG och PG framgår nedan. För Dig som vill stödja 

stiftelsens verksamhet mer regelbundet kan det underlätta 

att be Din bank ordna med en ”stående överföring”. 
 

Varma hälsningar  

från Stiftelsen Brödet och dess styrelse 

Lena, Roger, Bo, Arne, Ivar, Elisabeth, Marianne
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