Göteborg Januari 2012

AKHAND JYOT – en inspirationsresa!
God fortsättning på 2012!
Ett år med chans till nya möjligheter för så många fler!
Här kommer en rapport om gatuskolan och centret Akhand Jyot Foundation
som vi genom FFIA stöder i delstaten Gujarat i västra Indien. Det har varit
långt mellan rapporterna men jag hoppas att alla glada givare känner
förtröstan i att det ni gett och fortsättningsvis ger går fram och verkligen
behövs. TACK för ditt bidrag som verkligen behövs. Du som givare har en
relation till Indien och Ahmedabad på något sätt, hur är svårt att säga, men
med en relation som man vet betyder något släpper man inte greppet. Tack
för att för du återkommande stöttar det du vet gör skillnad!
Mrs Nirmala A Patel, som leder verksamheten på plats, skickar 2 rapporter
per år där det noggrant går att läsa om hur många barn som är inskrivna i
verksamheten, vad de använder timmarna till som barnen är i skolan,
speciella aktiviteter som utflykter och högtider samt inte minst hur man följer
upp barnen i deras ”hemmiljö”.
Akhand Jyot är en volontärorganisation som arbetat i 30 år med att stötta
utvecklingen för barn och kvinnor. Det är ingen stor ekonomi som driver
skolan för barnen som har sina hem på trottarerna och runt hörnen i
gatukorsningar i Ahmedababad. Från FFIA skickar vi runt 10 000 kr per år
men vill gärna utöka detta. I verksamheten som är till för att lära barnen
skriva, läsa och räkna finns mellan 80 och 90 barn. Pengarna som sänds via
FFIA används till den dagliga verksamheten men också till utflykter.
Utflykterna har en viktig betydelse för barnen då de känner sig som barn på
andra indiska skolor. I Indien är skillnaden mellan fattig och rik ofantlig. I
rapporterna som kommer finns varje barns namn. Av Mrs Nirmalas
beskrivning framgår att det läggs ner mycket arbete för att motivera varje
familj att se till att eleven kommer till skolan varje dag. Akhand Jyot stöttar
även med läxhjälp och annat som hjälper eleverna att utveckla deras
områden. Regelbundna föräldramöten hålls.
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Föräldralösa barn och ensamstående föräldrar har sitt speciella utrymme på
Akhand Jyots center för att få mat, delta i aktiviteter och för att kunna
känna sig säkra vilket kan bidra till att flera av barnen börjar studera.
För de elever som behärskar något område extra ges möjlighet till att möta
elever från andra skolor. De uppmuntras att utveckla sina talanger och sin
kunskap i tävlingar skolor emellan. Eleverna på Akhand Jyot har under
perioden vunnit många priser, vilket utvecklar deras självförtroende och
inspirerar dem att lära sig mer.
Det här gör barnen i skolan: Man undervisar barnen i skolan 1-2 timmar
beroende på deras utgångspunkt. Varje dag inleds med morgonbön
(hindusik) gymnastik och nationalsång. Efter detta tar studierna i matematik,
gujarati (språk), forskning, engelska och samhällskunskap vid men utifrån
elevernas behov. Barnen undervisas i ämnen som de har speciella problem
med, detta diskuteras med föräldrar och övriga lärare för att kunna ringa in
problemen och få till en utveckling för den elev det gäller. Skolans största
fokus är att lära barnen läsa och skriva. Under året gör man några utflykter
som picnic, besökt ett sjukhus och NGO-organisationer , kolloverksamhet
och städat utomhus i närområdet.
Under året som gått har min familj fått en dotter till, därav mina glesa
rapporter. Det är fantastiskt att få följa sitt barn i tankar, lek och utveckling.
Att som vuxen få stötta, guida och bidra till ett barns framtid är stort, att ana
att något stort händer inom barnet när de stimuleras och gör sina egna
upptäckter känns svindlande. Detta inspirerar mig att få vara med och ge,
nästan 90 barn, fortsatta möjligheter till att möta sin framtid med egna
verktyg. Jag beundrar de fattiga familjer som ser till att barnen kommer iväg.
Jag beundrar volontärernas enträgna arbete med att få barnen att tro på
framtiden!
Vi blir gärna fler givare, kan detta inspirera någon mer som du känner?
Det finns möjlighet till att sköta sitt givande via Autogiro, blankett finns på
www.ffia.se under Adoption/Blanketter/Övrigt.
http://www.ffia.se/media/14850/medgivande%20autogiro%20ifyllb.pdf
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Varför inte ge Akhand Jyot som gåva vid födelsedagar och andra högtider
någon gång under 2012! Plusgiro 17 04 46-9 märk med Ahmedabad. Mer
information och tidigare rapporter finns på hemsidan under Bistånd.
VÄLKOMMEN MED ATT GÖRA SKILLNAD!

Ann-Louise Olsson
Projektansvarig
fam.olsson@hotmail.com , obs! ny mail-adress
Om någon som ska resa iväg till Indien och Ahmedabad under året, skulle
vilja göra ett besök på Akhand Jyot? Hör av er till mig eller FFIA!
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