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Kära Vänner 

och 

Understödjare! 

 
Bhutan 
 

Då och då under 

årens lopp har 

Stiftelsen Brödet 

gjort en punktinsats 

för Blindskolan 

Muenselling Insti-

tute i Bhutan. Strax 

före jul var det dags 

igen. Dels önskade 

skolan en högtalare 

med förstärkare och 

mikrofon så elever-

na kan lära sig tala 

inför publik, fråge- 

sport kan ordnas liksom sång- och musiktävling, konserter 

och fester, dels önskades en Victor Reader för blinda som 

ger gratis tillgång till ljudböcker. Bhutan är ju ett ganska 

tillslutet och strängt buddistiskt land men en glänta mot 

yttervärlden har på senare tid öppnats.  

 

Den blinde läraren som framförde önskemålen till Stiftel-

sen Brödet berättar att när han var barn fick han hos mis-

sionärer möjlighet att läsa några böcker från såväl gamla 

som nya testamentet i Bibeln tryckta med punktskrift. Sen 

dess har det gått 40 år och han skulle nu gärna vilja läsa 

Bibeln igen. Problemet är att – även om han kan få tag på 

Bibeln i punktskrift – så är böckerna så stora och otymp-

liga att de inte får plats vare sig i hans lilla rum på skolan 

eller i hans eget hem. Men när han upptäckte att det finns  

en apparat som heter Victor Reader tyckte han att Gud 

hade svarat på hans bön. Om han kunde få en sådan skulle 

han kunna lyssna varhelst han befann sig. Han vände sig 

till Stiftelsen Brödet för hjälp och skriver att när Stiftelsen 

Brödet 2005 skaffade en bärbar dator och skanner till 

honom så ledde det till att Bhutans myndigheter förstod att 

blinda kan använda IT-utrustning och det öppnade upp för 

många fler att få tillgång till den tekniken. Kanske, menar 

han, kan även Victor Reader bli en liknande milstolpe som 

ger blinda i Bhutan tillgång till böcker, och genom en  

 

sådan skulle han få tillgång till hela Bibeln. – En sådan 

önskan att få tillgång till Guds Ord kunde vi ju inte annat 

än med glädje bejaka.  

 

Victor Reader måste beställas från Australien. För paketet 

därifrån tog det ganska lång tid att nå fram, det skulle ju 

inte bara över hav och främmande länder utan även långt 

upp bland Bhutans otillgängliga bergskedjor som inter-

netbilden ovan illustrerar. Men till sist kom ett mail där 

läraren skriver: ”Paketet kom idag. Det är verkligen en 

fantastisk apparat. Förutom att läsa böcker kan man lyssna 

på radiostreaming. Till att börja med laddade jag ner alla 

böcker i gamla och nya testamentet. Jag försökte också 

lyssna på några evangeliska kanaler och det är verkligen 

fantastiskt. Tack så mycket för den underbara julklappen”, 

avslutar den blinde läraren.  

 

Varmt tack till var och en som på ett eller 

annat sätt stöder stiftelsens hjälpverksamhet! 

 

Hälsningar 

Stiftelsen Brödet och hela styrelsen 

Lena, Roger, Arne, Elisabeth, Ivar 
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