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Blindskolans elever Anjana Modak respektive Swapan Barman får här matpaket med ris, linser, potatis, sojaböner, olja, lök, kryddor,tvål.

Kära Vänner och Understödjare!
Här kommer senaste nytt från Cooch Behar i Västbengalen, Indien, där Blindskolans ledning gör sitt allra bästa för att nå ut till
såväl skolans egna elever, som p.g.a. coronaviruset inte kan gå i skolan utan är isolerade i sina hem ute i olika byar, som till
andra behövande. Blindskolans administratör Raj berättar att en del av skolans elever bor utanför staten Västbengalen och f.n.
gör coronarestriktionerna att man inte får korsa statsgränsen. För att nå dessa elever ber Blindskolan lokala myndigheter hjälpa
dessa. Även om skolan är stängd, fortsätter det administrativa arbetet, säger Raj, med att utarbeta rapporter och dokument för
revision, inspektioner, betalning av skattefakturor, el och kommunikation. Det har gått en månad sedan Indien är i strikt
karantän för att förhindra virusets spridning i ett land med en miljard människor. I denna svåra tid för oss alla är vi särskilt
tacksamma för att ni är öppna för andras behov. F.n. hjälper vi cirka tusen familjer. Kära bröder, systrar och partners, vi vill
dela våra nyheter, så vi alla kan glädjas över välsignelserna till andra, säger Raj och citerar profeten Jesaja ”Dela ditt bröd med
den hungrige”. På uppdrag av Blindskolans organisation framförs våra uppriktiga tack till er alla, avslutar Raj.

Tack för Din hjälp säger Stiftelsen Brödet och hela styrelsen Arne, Elisabeth, Ivar, Roger, Lena

Här får några muslimska kvinnor matvaror från den kristna Blindskolan – under fastemånaden Ramadan äter muslimer först efter mörkrets inbrott.
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