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Kära Vänner och
Understödjare!

I Indien är fortfarande coronasituationen svår, allt fler drabbas av viruset, med i genomsnitt 80.000 som insjuknar
varje dag, landets institutioner är stängda och Blindskolan i Cooch Behar har inte kunnat öppna upp för eleverna
än.
När skolledningen under pandemin åkte hem till eleverna med mat har de med egna ögon sett att många av eleverna och deras familjer lever under så enkla förhållanden att de inte har basal infrastruktur. Det gör skolan extra
viktig för dessa elever som dessutom är synskadade eller blinda.
Skolan brukar fira olika nationella och religiösa dagar men under
hösten fick lärarstaben för första gången i skolans historia fira landets
självständighetsdag – den 73 i ordningen – utan elevernas närvaro.
Ordföranden i skolans styrelse hissade flaggan, varefter bibelläsning
och nationalhymnen följde.
Precis före virusstoppet i mars månad anordnade inträdesprov till
gymnasium och inför höstterminen tillkännagavs resultaten. Blindskolans elever hade klarat sig bra. Andra åldersgrupper har fått komma
till skolan för att göra digitala prov.
Trots risk att bli smittade har Blindskolans personal fortsatt att –
utöver skolans elever – hjälpa många som lider nöd genom att dela ut mat och andra förnödenheter. Raj framför ett
varmt tack till var och en som varit med och hjälpt till ekonomiskt. Han och alla värdesätter stödet enormt. ”Vi
vet,” säger han, ”att hela världen är drabbad av coronapandemin och ändå har ni velat hjälpa oss. Stort tack för
det”, hälsar Raj och Blindskolan.
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