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Kjell Borneland Foundation, Indien 

Jaigaon (Indo-Bhutan border) 

 

 
Grundare, rektor och lärare på Kjell Borneland Academy december 2017 

 

TACK -   Din insats på skolan och stöd till elever på ”Kjell 

Borneland Academy” i Indien har gjort skillnad 

Tack vare löpande stöd från dig som fadder, stor insats från fantastiska volontärer, 

generösa initiativ från resenärer och engagerade sponsorer har förutsättningar för 

eleverna på Kjell Borneland Academy i Indien ytterligare förbättrats under 2017. 

Resultatet är en bättre skola som nu fler barn i ett fattigt område har tillgång till! 

DU ÄR DÄRFÖR OBESKRIVLIGT VIKTIG 

Skolan värdesätter svenska volontärer högt, där varje volontär är en länk i en kedja av 

utveckling och något gott för elevernas framtid… 2017 avslutades med en enorm insats 

från volontärerna Catharina Larson och Pam Björlin som med hårt arbete startade ett 

projekt för en aktiv skolgård samt färdigställde ett skolbibliotek. Med stort engagemang 

inspirerades eleverna till mer ”lek och utomhusaktiviteter” vilket har bidragit till att 

sprida stor glädje på skolan. 

ETT EXTRA STORT TACK TILL DE SPONSORER SOM FUNNITS MED I 
CATHARINAS OCH PAMS PROJEKT FÖR SKOLGÅRD OCH BIBLIOTEK! 
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Skolbarn på Kjell Borneland Academy 2017 

 

EN BÄTTRE SKOLA – EN BÄTTRE FRAMTID 

Genom stöd från företaget Wennerström Ljuskontroll AB har den nya skolbyggnaden 

under 2017 utökats med ett våningsplan och utrymme för fler klassrum. På initiativ 

av Catharina och Pam, samt stöd från Ebba och Gustaf Ljunggrens Minnesfond har 

det färdigställts ett skolbibliotek för studier; väggar har murats, putsats och målats. 

Elektricitet har dragits in, fönster och dörrar har monterats. Hyllor, bord och 

bänkar har tillverkats och mattor har lagts in till ett fantastiskt resultat. Därtill har 

skolans fem första surfplattor kunnat inskaffas genom gåva från Christian Larson 

som ett steg till bättre och moderna utbildningsmöjligheter för skolans elever. 
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LEK & AKTIVITET PÅ SKOLGÅRDEN 
 

     
 
En aktiv skolgård har tagit form med 4 gungor, en ”bird-nest-gunga”, gungbräda, 
fotbollsmål samt fotbollar, rock-ringar, hopprep m.m. Idag finns en skolgård för 
aktiviteter som även kommer att utökas. Med insamling på initiativ från Peder 
Söderström kommer arbete för en mer attraktiv skolgård att fortsätta under 2018.  
 
För att nå ut till fler familjer och få fler elever till Kjell Borneland Academy behövs 
duktiga och engagerade lärare, fler volontärer, sponsorer och en utökad 
fadderverksamhet. Målet är att fler barn i det fattiga närområdet skall kunna gå i 
skola istället för att arbeta i eller utanför hemmet eller vara utan sysselsättning. 
Då många familjer inte har egen förmåga att bekosta sina barns skolgång är vårt 
mål att ständigt utöka antalet faddrar. (kontakta oss gärna för information) 
 

     
Den nya skolbyggnaden tar     Ett ”medical center” förbereds     Pumphus och egen brunn  
form                                         i den nya byggnaden                  ger skolan rent dricksvatten 

 

     
Besök hos befolkning i skolans närområde 

 

SOM FADDER OCH SPONSOR UNDER 2017 HAR DU BIDRAGIT TILL ATT 

SPRIDA GLÄDJE OCH HOPP OM EN BÄTTRE FRAMTID FÖR FATTIGA 

BARN I BYN CHHOTA MECHYA BUSTY, JAIGAON INDIEN 


