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Cooch Behar, Indien

Kära Vänner och
Understödjare!

Rektorn vid Blindskolan, som stiftelsen stöder i staden
Cooch Behar i Indien, heter Mischael Chhetri.
Mischael är själv blind, vilket gör att han känner extra
varmt för att hjälpa blinda och synskadade barn och
har förståelse för deras svårigheter och behov. Han
och hans fru Grace har två vuxna söner med familjer.
Den äldste sonen och hans fru Linda har tvillingarna
Allena och Adrien som nu är 5 år. Den yngre sonen Raj är – vid sidan av sitt statliga
arbete där han arbetar med olika handikappade barn – administrativ chef vid Blindskolan. År 2014 träffade han –
via Stiftelsen Brödet – sin blivande fru Svetlana i Minsk i Vitryssland. Både Raj och Svetlana arbetar vid sidan av
sina ordinarie arbeten ideellt för Blindskolan och lever alltså inte på de bidrag som stiftelsen ger till Blindskolan.
Svetlana håller på att sätta sig in i och vidareutveckla ett nytt onlinejobb hon fått. De har en dotter, Amelia. I början
av september skriver Svetlana så här: ”Ami växer snabbt och är nu 2 år 8 mån. och hennes sätt att svara på frågor
gör mig häpen. Hon talar redan tre språk och hennes bengaliska är mycket bättre än min.” Svetlana är mycket
orolig för vad som nu händer i hennes hemland Belarus. Att vara långt borta från mamma, syskon och vänner är
inte lätt. Hon skulle vilja besöka sin fars grav, eftersom hon inte kunde vara med när han dog, men f.n. går det inte
att resa p.g.a. coronan. I Indien stiger antalet personer som drabbats av corona. Svetlana känner en stark oro för allt
detta. Blindskolan fortsätter att dela ut mat och - som framgår av några av fotona - är Svetlana med och hjälper till.
Svetlana avslutar: ”Tacksam om ni ber för allt detta.”

Glädjande nog fick Blindskolan tillståndet att ta emot pengar från utlandet förlängt i 5 år!
Septemberhälsningar från Stiftelsen Brödet och oss i styrelsen, Arne, Elisabeth, Ivar, Lena, Roger
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