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TACK -   DIN GÅVA HAR GJORT SKILLNAD 

Tack vare generösa bidrag från Dig, från Swed-Asia Travels givmilda resenärer och 

engagerade sponsorer har vi kunnat utveckla och förbättra situationen avsevärt för de 
elever som går på den indiska privatskolan ”Kjell Borneland Academy”. 

DU ÄR DÄRFÖR OBESKRIVLIGT VIKTIG 

”Kjell Borneland Academy” har glädjande nog under 2016 blivit uppmärksammad av 

indisk press och av stadens befolkning när det gäller skolelevernas utbildning, ordning 
och resultat.  

Swed-Asia Travels volontär Susanne har under sin vistelse på skolan gjort en storartad 

insats genom att ge ett tryggt, lärorikt stöd till eleverna. Susanne har även bidragit till 

att skapa en naturlig länk mellan skolbarnens familjer och skolan samt funnits med 

bland skolans olika aktiviteter och utflykter. Du har varit en stor tillgång med dina 

kunskaper i engelska och andra ämnen. Din glädje och lekfullhet har lämnat stora 

avtryck hos skolans alla elever, övriga lärare och rektorn på skolan – Tack! 
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Skolans elever med volontären Susanne, rektor Mr Tamang och lärare i bakre raden 
 

                   INGEN SKOLA – INGEN FRAMTID 

Genom olika ideella insatser är en ny skolbyggnad under uppförande. Vår vision är 

att den nya byggnaden, ”om det finns ekonomiska förutsättningar”, ska innehålla 

biliotek, en framtida datasal och utrymme för en aktiv hälsoundersökning 

(”Wennerström Ljuskontroll AB Health Center”). Elever, föräldrar och skolans lärare 

kommer där att kostnadsfritt erbjudas hälsokontroll, behandling av lättare 

sårskador, avmaskning och synundersökning. De skolbarn som visar sig vara 

undernärda kommer att få extra näringstillskott. Dessutom kommer vi att fokusera 
på att utbilda mammor i hälsa och hygien.             

För att få fler fattiga barn som bor i närområdet att studera på ”Kjell Borneland 

Academy” behövs duktiga lärare, engagerade volontärer, fler sponsorer och en 

utökad fadderverksamhet. Det ena kostar pengar – det andra kostar tid, kraft och 

engagemang. Båda behövs! Målet är att många fler barn i området skall kunna gå 

skolan istället för att arbeta i eller utanför hemmet, passa småsyskon eller driva 

runt i största allmänhet. – 
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Lisa, med fadderbarn på skolan, gör här hembesök hos några av skolans elever 

Allt fler föräldrar har mer och mer börjat intressera sig för sina barns skolgång 

vilket tydligt uppmärksammats av skolans rektor, lärare och volontärer. Barnens 

skolgång verkar glädjande nog ha fått en högre prioritet bland föräldrarna som 
aldrig själva fått möjlighet att gå i någon skola, säger skolans rektor Mr. Tamang. 

 

DU HAR BIDRAGIT TILL HOPP OM EN BÄTTRE FRAMTID 

13 av skolans 60 barn är idag helsponsrade genom Swed-Asia Travels 

fadderbarnsprogram. Målet är att samtliga skolbarn i byn skall få en svensk fadder. 

Många barn börjar i skolan men slutar, därför att föräldrarna inte har råd. Det 

finns därför ett stort behov av att motivera och uppmuntra föräldrarna så barnen 
inte slutar skolan, för att arbeta på risfälten eller knacka sten. 

 

Den efterlängtade borrade brunnen med friskt dricksvatten har nu förverkligats 

tack vare en donation av Ewa och Göran Wennerström. Det som nu kvarstår för att 

vattenförsörjningen till skolan skall bli komplett är en elektrisk pump, pumphus 

och diverse vattenledningar som skall dras in till skolan. Brunnen skall inte bara 

tillgodose dricksvatten till skolans elever och personal. Att ge våra skolbarn tillgång 
till rent dricksvatten är en av våra viktigaste prioriteringar. 


