
Kjell Borneland Academy, c/o Swed-Asia Travels i Strängnäs  •   0152-181 82    www.swedasia.se 
Se mer på; www.kbacademy.in  ♦  www.kbfoundation.eu 

 
 

Kjell Borneland Foundation, Indien 
Jaigaon (Indo-Bhutan border) 

 
PROJEKT I INDIEN – byskolan Kjell Borneland Academy; 
 

 
                     

Tack vare donationer är en ny skolbyggnad under uppförande för att förbättra 
skolans faciliteter samt kunna öka antalet elever till skolan. (skolan har hittills varit 
inhyst i delar av privatbostad till skolans grundare/rektor). I den nya byggnaden 
skall det även inredas en enkel sjukvårdsmottagning för skolans elever, elevernas 
föräldrar, skolans personal och närboende vilka aldrig tidigare haft möjlighet till 
hälsoundersökning. Den enkla sjukvården som kommer att bedrivas skall vara helt 
kostnadsfri för besökare. En sjuksköterska från orten med lokal utbildning 
kommer att anställas. Huvudsponsor för skolans ”Health Center” är Wennerström 
Ljuskontroll AB. 
 
De två skolbyggnaderna har sedan starten fram till 2013 bestått av väggar av lera, 
sten, palmblad och korrigerade plåttak. Tack vare gåvor och donationer har den 
ursprungliga skolbyggnaden renoverats och ersatts med stenväggar och riktiga 
fönster. Elen på skolan drivs sedan 2013 med solceller. Rektor (Mr. Tamang) och 
sex lärare arbetar ideellt. I samband med att den nya skolbyggnaden uppförs 
kommer antalet skolbarn att kunna utökas vilket innebär att lärare förhoppningsvis 
kan få en lön.  

 

 
 

Genom Swed-Asia Travels har flera av skolans elever ekonomisk hjälp av svenska 
faddrar vilka betalar de fattigaste barnens skolavgifter. Detta är en stor hjälp till 
hela familjer och en trygghet för barnet som kan gå kvar i ”sin skola”. 
Swed-Asia Travels förmedlar svenska volontärer till skolan, som alla var och en är 
en länk i kedjan som bidrar till större kunskap hos eleverna och utveckling av 
byskolan Kjell Borneland Academy! 
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Nedan: skiss på ny skolbyggnad samt hälsocenter. 
Hälsocentrets namn blir Wennerström Ljuskontroll AB Health Centre  

(huvudsponsor till byggnationen) 
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Kjell Borneland Foundation, Indien 
Jaigaon (Indo-Bhutan border) 

 
Projekt ”Rent dricksvatten” på Kjell Borneland Academy! 

 

 
 

Rent vatten är en mänsklig rättighet, detta samtidigt som man vet att cirka 1 000 
barn dör varje dag i världen på grund av smutsigt vatten… Bristen på rent vatten 
har bidragit till diarrésjukdomar, ögonsjukdomar och dysenteri som ofta drabbar 
skolans elever särskilt hårt. Därför är vattenprojektet på ”Kjell Borneland Academy” 
nu högt prioriterat.  
 
Tack vare en privat donation från Ewa och Göran Wennerström i Strängnäs har  
man borrat efter vatten strax utanför skolområdet och byggt ett pumphus. Nu 
kvarstår arbete med att få ledningar och rent vatten indraget till skolan. 
Utöver friskt vatten till elever och lärare skall en extra vattenledning på cirka en 
kilometer dras från skolbrunnen till det bostadsområde där de flesta av 
skolbarnens familjer bor i enkla skjul utan vare sig dricksvatten eller avlopp.  
Två tappställen för de boende skall även där uppföras och inrymmas i den 
ekonomiska kalkyl Swed-Asia Travels har för ”projekt rent dricksvatten”. 
 
Tanken är att med sponsorers hjälp och donationer kunna uppföra separata 
toaletter för flickor och pojkar på skolans område samt uppföra två latriner utanför 
skolområdet för de boende.   
I området där skolbarnen lever finns inga latriner att uträtta sina behov på vilket 
medför att familjerna uträttar behoven utomhus i skydd av buskar och staket, eller 
i mörkret. Detta är både en hälsorisk och en säkerhetsrisk särskilt för de unga 
flickorna som nattetid tvingas gå utomhus eller ner till den närbelägna floden för 
att göra sina toalettbestyr.  
Det är idag – i brist på rent vatten - vanligt att hämta vatten i floden (förorenat) för 
familjens tvätt och matlagning.  
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Bybor / bostäder i närområdet av skolan 

 

   
    Interiör i en skolelevs bostad                      Lisa, fadder som besöker fadderbarn & familj 
 

 
Tand- & Hälsovård på Kjell Borneland Academy; 
I februari kunde samtliga skolans elever, personal samt elevers föräldrar genomgå 
en fri tandläkarundersökning (bekostad av Ugglapraktiken AB) och insamling pågår 
just nu till återbesök och nödvändiga behandlingar. Colgate-Palmolive AB har i 
februari 2017 bidragit till skolans elever/familjer med tandkräm för en god tid 
framöver. 
 

   
 
 

Tack till dig som på något sätt bidragit till en bättre vardag för skolans elever! 


