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INDIEN – 

Annai Home 

Tamil Nadu 
 

Kära Vänner och 

Understödjare! 
 

Hösten 2022 fick Stiftelsen Brödet en förfrågan av en hjälporganisation i Skara, som skulle lägga ned sin verksamhet, 

om vi fr.o.m. 2023 kunde ta över deras projekt att stödja en internatskola vid namn Annai Home i Tamil Nadu i 

Indien, som den katolske prästen Fader Francis startat för kastlösa och/eller föräldralösa flickor som hör till samhällets 

allra fattigaste. Så här står det på Internet: Längst ner i kastsystemets sociala hierarki finns ”de kastlösa”. De utgör 

idag omkring 170 miljoner människor i Indien och lever ofta i total fattigdom. Förr kallades de ibland ”de oberör-

bara” därför att de ansågs orena. Den främste förkämpen för de kastlösa var Indiens store folkledare Mahatma 

Gandhi (1869-1948). – Barn till kastlösa har alltså p.g.a. fattigdom och utanförskap svårt att antas i vanliga skolor. 
  

Stiftelsen diskuterade frågan på ett styrelsemöte och eftersom vi fått goda vitsord om internatskolan beslöt vi att 

bidra med skolmaterial till eleverna. Här några foton från Annai Home.  

   

Fader Francis omgiven av en grupp skolelever.  

Skolhemmet startades 

den 3 juni 2006 och har 

f.n. 318 elever i åldern 

5-18 år från klass 1 upp 

till gymnasium/universi-

tet. Skolan förser dem 

med grundläggande 

behov som mat, kläder, 

utbildning, hälsovård 

och tak över huvudet 

med sikte på en bra 

tillvaro idag och en ljus 

framtid.  

 

Vilken glädje om vi kan bidra till dessa elevers utbildning och  

ljusa framtid! 
 

Hälsningar från både Annai Home och Stiftelsen Brödet  

genom oss i styrelsen, Arne, Elisabeth, Gloria, Ivar, Lena, Roger 
 

 
 
 

Gudstjänst i skolans kapell  
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