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       Nyhetsbrev februari 2018   
 

 

Först ett stort tack till alla bidragsgivare! Många av er återkommer regelbundet med 

bidrag. Dessa betyder verkligen mycket för många utsatta människor i Syd Indien. 

Som ni säkert vet eller förstår så har vi ingen personal i föreningen som sköter 

administrationen åt oss. Därför kan det gå länge – alltför länge – mellan livstecknen 

från oss. Trots detta ser vi alltså många trogna vänner som återkommer med 

generösa gåvor. Fantastiskt fint! 

 

Reserapport från Vellore januari 2018   
I januari besökte Sven Andréasson Vellore, och de projekt som vår förening stöder.  

- Äldrecentra i byarna Panamadangi och Kavanur 
- Amning och nutrition i KV Kuppam distriktet (som leds av RUHSA) 
- Skoltoaletter i Panamadangi, men nu med spridning i distriktet 
- Summer camps i Jawadhi Hills 
- Alkoholklinik i Jawadhi Hills 

 

Vi får fortlöpande rapporter om hur dessa projekt utvecklas. Här är några axplock: 

 

Amningsprojektet: förutom en rad andra inslag 

har man insett betydelsen av att även de 

nyblivna papporna engageras. Mrs. Jayalakshmi 

(till hö på bilden), dietist som leder projektet, 

förklarar att fäderna har en viktig roll i att 

understödja amning de första 6 månaderna. 

Sedan projektet drogs igång 2015 har man 

brutit den nedåtgående trenden i distriktet. 

Alltfler mödrar slutade amma, vilket ses i hela 

Indien. De senaste åren har dock 

amningsfrekvensen ökat.  

 

 

Sjukgymnastik och arbetsterapi ingår i 

aktiviteterna på de två äldrecentra vår förening 

stöder. Dessa centra drivs av RUHSA i 

samarbete med kvinnliga självhjälpsgrupper i 

byarna. Deltagarna är fattiga äldre, som 

övergetts av sina familjer. För dessa har 

deltagandet i grupperna inneburit stora positiva 

förändringar i fysiskt och psykiskt mående.  
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Vår satsning på skoltoaletter 2015 ”School Pride” har resulterat i att inte bara en skola fick 

prydliga toaletter, utan också till att man drog igång en samhällssatsning med uppbackning 

från lokala ledare för att få igång toalettbyggande i större skala. ”Open defecation free 

villages” är parollen – dvs att man vill få ett slut på att folk uträttar sina behov utomhus. Man 

har här kunnat samordna sig med den nationella satsningen ‘Swachh Bharat Mission’ (Clean 

India), där det finns pengar för toalett byggande i hela Indien. Dessvärre ledde dessa medel till 

att en massa odugliga toaletter byggdes (utan avlopp) och stod oanvända. Genom School 

Pride projektet har man nu lärt sig hur toaletterna ska byggas och under det senaste året har 

120 funktionella toaletter byggts.  
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Sommaren 2017 genomfördes ännu ett sommarläger för barn i Jawadhi Hills. Detta har nu 

blivit en tradition. Lägren fyller flera syften. Barn från många byar får under en vecka träffas 

och ha kul och lära sig saker om sin kultur. Veckan utnyttjas också för hälsofrämjande 

insatser, inte minst inom alkoholområdet, eftersom missbruk blivit ett allvarligt problem i 

bergen de senaste åren.  

 

Ny alkoholklinik 

Utvecklingen av alkoholmissbruk i Jawadhi Hills hänger samman med att denna isolerade 

stambefolkning tidigare inte hade tillgång till alkohol. Nu, med etableringen av flera 

alkoholbutiker i bergen, har de dock börjat dricka, vilket snabbt lett till allvarliga problem i 

byarna. Från föreningen har vi bidragit till att Dr Anuradha Rose kunnat starta en 

alkoholklinik, och flera förebyggande insatser. Antalet patienter till alkoholkliniken har ökat 

snabbt, de flesta unga män i 20–25 års åldern. 

 

Fortsätt stödja verksamheten i Vellore! 

 

Vi vill också påminna om vårt årsmöte som hålls lördagen den 7 april, kl 16, på Riddargatan 1 

i Stockholm (Mottagningen för alkohol och hälsa), kallelse bifogas detta brev! 

 

 


