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Kära Vänner och Understödjare! 
 

Vid höstterminens slut fick Blindskolans elever sina betyg och skolan anordnade ett föräldramöte och 

diskuterade elevernas situation och informerade om skolans regler och bestämmelser. Pandemin har 

påverkat eleverna både mentalt och pedagogiskt. De flesta av dem har dock flyttat upp till nästa klass. Men 

det finns fortfarande mycket att förbättra. Skolledningen hoppas att år 2023 kommer att vara effektivt för 

dem alla och att de kommer att utvecklas ur alla aspekter. 

Den 3 december firades 

Världshandikappdagen både i Blindskolan och i 

centrum av staden Cooch Behar. Blindskolans 

elever bjöds in att uppträda – Debika Oraon 

dansade, Susanta Modak sjöng och Hrishita 

Malakar reciterade ett poem. 
 

Två av skolans synskadade kvinnliga elever blev 

utvalda att tävla i 3:e Nationella kvinnliga 

cricketturneringen. Tillsammans med andra 

teammedlemmar från Calcutta for Rupali Roy (till 

vänster på fotot) och Mahek Lakra (till höger på 

fotot) med tåg 260 mil till tävlingarna i Bangalore. 

Vilken upplevelse för de unga flickorna! Trots att 

laget förlorade, spelade Mahek så bra att hon blev 

utvald till Västbengalens delstatslag! Skolan hop-

pas att hon kommer att gå långt och kanske t.o.m. 

kan bli landslagsspelare. – Den 26 januari ordnade 

Blindskolan en picknickdag, men strax därefter 

insjuknade flera elever i mässling, som fick skickas 

hem för att inte smitta andra. Bed för dem, ber 

skolans ledning, och tacka för att rektor Michael 

Chhetri som var så sjuk förra året åter mår bra. 
 

Hälsningar från både Blindskolan och Stiftelsen Brödet genom oss i styrelsen,  

Arne, Elisabeth, Gloria, Ivar, Lena, Roger 
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