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Nyhetsbrev juli 2019  

 

 

Ny styrelse i Friends of Vellore Sweden - STORT TACK, Sven! 
  

Efter många år som föreningens ordförande avgick Sven Andréasson i samband med årsmötet 

i april. Förutom ett långvarigt engagemang och arbete för Friends of Vellore Sweden, har 

Sven varit en ovärderlig källa för kunskap om Indien och kontakter med CMC i Vellore. Vi är 

tacksamma för att han fortsätter bidra som styrelsemedlem och kassör under kommande år.  

 

I samband med årsmötet valdes Sten Walther till ordförande. Sten tillbringade en del av sin 

tidiga uppväxt och skolgång i Tamil Nadu. Han har deltagit i styrelsearbetet under många år, 

som en del av ett stort intresse för utvecklingen i Indien och särskilt i Tamil Nadu. 

 

Övriga styrelsemedlemmar är Eta Forshamn, Stefan Elmquist, Anna-Lena Hanell, Anna 

Helmersson, Siri Carpelan, Conny Gabrielsson, Gustaf Walther och Annika Holgersson.  

 

 

Sommarläger i Jawadhi Hills  

 
Vi har tidigare rapporterat från 

Jawadhi Hills och de sommarläger 

som varje år anordnas som ett 

samarbete mellan CMC och Don 

Bosco Tribal Development Center. 

Friends of Vellore Sverige stöttade 

även i år dessa sommarläger som 

ägde rum i månadsskiftet april - maj. 

Vid årets läger deltog 780 barn och 

ungefär 60 ledare från CHAD (Community Health and Development) och CMC. Barnen som 

deltog i lägret fick matchande t-shirts och kepsar då man vid tidigare läger noterat att en del 

av barnen inte har råd med hela kläder. Genomgående tema för årets aktiviteter var 

“empowering children as leaders for the next generation”.  

 

Sommarlägren anordnades på sex olika platser för att barnen inte skulle behöva resa så långt. 

Varje läger delade sedan upp barnen i 4 lag som hjälptes åt sinsemellan att hålla ordning, 

utföra olika arbetssysslor och tävla mot de andra lagen i dagliga tävlingar. Vinnande laget 

varje dag fick hissa flaggan vid nästa dags morgonsamling.  

 

Barn som deltar i lägret får en hälsokontroll av ett team från CHAD bestående av läkare, 

tandläkare, ortoptist, sköterskor och socialarbetare. Vid hälsokontrollen undersöks längd och 

viktutveckling, tandstatus, om det finns behov av glasögon och även screening för medfödda 

sjukdomar som till exempel hjärtfel. Vid behov kan man remittera vidare till lämplig klinik på 

CMC. 

Deltagarna på lägret bjöds varje dag på frukost, lunch och eftermiddagsfika. Måltiderna 

baserades på lokalt producerade råvaror och i samband med måltiden pratade man om goda 

matvanor, näringsrik mat och närproducerad mat.  
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Undervisning och aktiveteter  

 

För tredje året i rad blev barnen 

undervisade i ätbara växter och örter som 

finns i närområdet. Man hade även flera 

mindre seminarier med olika teman där 

man i år bland annat undervisade i och 

diskuterade första hjälpen, missbruk, 

trafiksäkerhet, karriärval och 

sexualundervisning.  

 

Förutom den dagliga tävlingen ingick flera andra fysiska aktiviteter, bland annat kunde 

deltagarna få lära sig traditionella danser, spela gatuteater och skulptera med modellera.  

 

Med hjälp av ert stöd ser vi fram mot att kunna stötta denna verksamhet även nästa år för att 

bidra till en långsiktig utveckling i Jawadhi Hills. Sommarlägret stöttar en bristande 

skolundervisning och bidrar till att barnen får komma hemifrån och bara vara barn. Sprid 

gärna information om vår verksamhet till bekanta och vänner!  

 

 

 

 

 

 
Fortsätt stödja verksamheten i Vellore! 

Mer info på vår hemsida www.friendsofvellore.se och på Facebook 

http://www.friendsofvellore.se/

