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INDIEN 
 

Kära Vänner och 

Understödjare! 
 

 

 

Indiens nya hinduiska lagar gör det svårare för både muslimer och kristna. Det drabbar även Blindskolan i 

Cooch Behar som Stiftelsen Brödet stöder i Västbengalen, berättar Raj. Blindskolan vilar på en kristen 

grund men tar emot elever av alla konfessioner. Även muslimer väljer ofta att sätta sina barn i den skolan. 
 

Här ser vi tre av de elever som tack 

vare stipendium med 50% från Världs-

böndagen och 50% från Stiftelsen 

Brödet startat sin barnmorskeutbild-

ning i Bangalore. För att komma till 

denna storstad från flickornas hemort i 

Västbengalen är det en tågresa på 250 

mil. Utbildningen är på tre år. Flickor-

na till vänster är systrar. 
 

Temperaturerna i Dehli och Kalkutta i 

Indien har nått rekordnivåer på över 

45o C. På andra platser har monsun-

regnen förorsakat svåra översväm-

ningar. Människor har fått flyttas från 

lägre liggande områden, där floder 

svämmat över, och har inkvarterats i 

skolor högre upp. Inte långt från Cooch 

Behar har delstaten Assam och grann-

landet Bangladesh drabbats hårt. Även i Cooch Behar stad har människor måst evakueras. Som väl är 

ligger Blindskolan lite högre upp. Vädret under maj och juni har inte varit sig likt, berättar Raj.   

 

Nisha, som vi här ser i gul dress, har efter den läkarutbildning, som Världsböndagen och Stiftelsen Brödet 

tidigare bidragit till, fortsatt att vidareutbilda sig och har nu tagit masterexamen i pediatrik (barnsjukvård). 

”Klappat och klart. Nu börjar ett nytt kapitel”, skriver Nisha på sin facebooksida. Vi gratulerar varmt och 

hoppas kunna fortsätta följa henne så vi får veta vad det nya kapitlet innebär. 
 

Tack för Ditt stöd till Blindskolans elever samt till yrkesutbildning! 

Hälsningar från Stiftelsen Brödet och oss i styrelsen, Arne, Elisabeth, Gloria, Ivar, Lena, Roger 
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