STIFTELSEN BRÖDET
Nyhetsbrev till vänner och understödjare

Kära Vänner och Understödjare!
Hjälp till yrkesutbildning för unga kvinnor
Den första fredagen i mars firas världsböndagen i många
länder jorden runt och Sverige är ett av dem. Den dagen går
kollekten i svenska kyrkor och samfund till utbildningsstipendier för unga kvinnor i tredje världen. Ansökan om
bidrag måste ske via en kristen kyrka eller organisation och
sedan 2013 har Stiftelsen Brödet i samarbete med våra
samarbetspartners i Indien hjälpt unga kvinnor att söka
stipendiemedel. I Sverige administreras alla inkomna
ansökningar av Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, som
fördelar tillgängliga medel på alla stipendiater och Stiftelsen
Brödet har ofta kompletterat beloppen för ”våra” stipendiater
när kollektpengarna inte räckt till. I år har vi skickat in nio
ansökningar. Låt oss här berätta om två tidigare stipendiater
– båda tillhörande Lutherska kyrkan i Indien – som tack vare
dessa stipendier nyligen fullbordat sina 4 år långa studier.

Maj 2019

årets tre första månader, där de berättar att de under några
dagar haft uppskattat besök av två kyrkliga ledare från
Vitryssland och att de är
särskilt tacksamma för de
två kvinnliga ungdomar som
under sex månader jobbat
som volontärer i skolan.
Skolans tidigare elever har
hjälpt till att vid några
tillfällen ordna utflykter och
picknick för eleverna som
fått pröva på pedalbåtar och
diverse sportevenemang
samt haft frågesport. Till
påsk var eleverna sysselsatta
med att förbereda sig inför
”påsksoluppgången” på skolan.
Volontärerna avtackas

Monalisa Brahmin (25 år) har ingen
familj. Hennes far dog när hon var
14 år och år 2016 dog hennes mor i
hjärntumör. Efter 4 års studier tog
hon kandidatexamen (Bachelor in
English) och är nu anställd som
lärare. Hon är studiebegåvad och
hoppas kunna vidareutbilda sig
genom högre studier längre fram.

Priyanka Singha (27 år) har en
äldre bror som försörjt föräldrarna
och henne under studieåren genom
att köra kunder med en elektrisk
rickshaw. Priyanka har utbildat sig
till sjuksköterska i staden Bangalor
och har fått jobb på ett privat sjukhus. Hon har gott självförtroende
och drömmer om en bättre framtid.
Hon planerar att arbeta ett år på
sjukhuset där hon är för att sedan
söka sig till ett större sjukhus i en stor stad.
Blindskolan i Indien som vi stöder skriver och tackar så
mycket för det penningstöd stiftelsen skickar varje
månad. De har även skickat oss en kvartalsrapport över

Foton av eleverna vid vårterminens start januari 2019

Lunchförberedelser
vid en av utflykterna
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