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Kära Vänner och
Understödjare!

Flickan till höger i den blå T-shirten heter
Arpana Xess. Hennes äldre syster står på
andra sidan om Rajs fru Svetlana. Flickornas föräldrar, Eliyas och Esabala, arbetar
på en teplantage i Dooarregionen i delstaten Västbengalen, Indien. Runt 50 miljoner
människor arbetar i världens teindustri. Att
arbeta på teplantage är hårt och villkoren är
ofta mycket svåra. En stor del av världens
te kommer från den här delen av Indien där både Darjeling- och Assam-te produceras. Indien är världens näst största
teproducent, endast Kina är större. I oktober 2020 var det masstrejk bland Indiens tearbetare som revolterade mot de
usla lönerna. – Arpana är tredje barnet i familjen. Redan från födseln led hon av svåra ögonproblem och blev antagen
vid Blindskolan i Cooch Behar. När hon slutfört sin skolgång där, fortsatte hon till högstadiet. Hon gick ut gymnasiet
med goda betyg år 2017 och gick vidare till universitetet. Arpana är övertygad om att hon kan slutföra sina universitetsstudier och därefter hitta ett stabilt jobb för att ta hand om sina gamla föräldrar som bor intill teplantagen. Stiftelsen Brödet har tillsammans med Sveriges Ekumeniska Råd/Världsböndagen hjälpt till att finansiera Arpanas studier.
I samband med att Blindskolan under coronapandemin distribuerade mat till elevernas hem kunde vi konstatera att
flera av de hus deras familjer bor i är urusla. Med hjälp av ett bidrag på totalt lite drygt 10.000 kr från Stiftelsen
Brödet planeras nu att förbättra tio av de allra sämsta
husen. Arpanas föräldrahem är det första som renoveras.
Indien med sina 1,3 miljarder invånare och med många
tättbefolkade områden befarades drabbas hårt av corona,
men hittills har det inte blivit så illa. Indien har nu börjat
släppa på restriktionerna. Det har gjort att Blindskolan från
mitten av februari kunnat öppna upp för skolans 23 elever i
årskurs 9-12. Vi hoppas och ber att allt ska gå bra och att
ingen ska drabbas av corona, säger Raj vid Blindskolan.
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