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Kjell Borneland Foundation, Indien 

Jaigaon (Indo-Bhutan border) 

 
Bo & Anki Jansson besökte skolan och sitt fadderbarn hösten 2018 

 

Under 2018 har utvecklingen på skolan ”Kjell Borneland Academy” gått fortsatt framåt, allt tack 

vare stöd från svenska sponsorer och svenska volontärer på plats. Genom nya faddrar under året 

har fler barn från den fattiga omgivningen fått en säker plats på skolan och därmed en tryggad 

skolundervisning – Tack vare dig som ny månadsfadder! 

ALLA PÅ SKOLAN UTROPAR ETT STORT TACK FÖR DITT STÖD  

    
 

Tidigare i år besökte Lisa Uggla (grundare av Uggla Massage & Wellness) tillsammans med Swed-
Asia Travels praktikant Erika Andbjer skolan där de på Lisas initiativ introducerade eleverna i 
”en klassisk massagesaga” där barnen sitter i en cirkel och masserar varandra med grepp 
anpassade efter innehållet i en saga. Lisa har med sig mottot; ”den man masserar slår man inte”. 
De repeterade även Friskis & Svettis barn-anpassade pausprogram ”röris” som tidigare 
volontärer introducerat för skolbarnen. Det visade sig vara en stor glädjespridare även bland 
lärarna som glatt hakade på.  
-Är kanske du, eller någon i din bekantskapskrets en framtida volontär inom idrott & hälsa 
på Kjell Borneland Academy … kontakta oss om du är intresserad! 
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Inbjudna av Europaskolan Strängnäs, sponsrade av Hotel Rogge och familjen Larson i Strängnäs 

med Swed-Asia Travels som koordinator fick paret Soni och Mahesh Moktan från ”Kjell 

Borneland Academy” i Indien möjlighet att under våren 2018 besöka Sverige. Studiebesök på 

flera skolor, intressanta möten och ny erfarenhet gav representanterna från vår indiska 

fadderskola ny inspiration, idéer och ny kunskap att utveckla sin skolverksamhet i Indien. 

          

Speciellt tack till Europaskolan Strängnäs, Europaskolan i Strängnäs, Europaskolan i Malmköping, 
Strängnäs Montessoriskola, Vasaskolan Strängnäs, Best Western, Hotel Rogge, familjen Johan & 
Cattie Larson Strängnäs, Pam Björlin Stockholm, Sussi Filander Strängnäs och familjen Peter och 
Anneli Westerberg i Strängnäs för att ni på olika sätt bidrog till en lyckad vistelse för Soni och 
Mahesh. Besöket var en stor upplevelse för dem båda. Inblicken i den svenska skolan liksom 
erfarenhet från besöket i Sverige är ett led i utvecklingen av skolan ”Kjell Borneland Academy” – 
En skola för de allra fattigaste barnen i byn Chota Mechia Busty utanför Jaigaon. 
 
Förutom flertalet besök i syfte att utveckla skolan för skolbarnen och få redskap till en mer 
inspirerande skolmiljö introducerades också det indiska paret i svensk sophantering ”från 
hushåll – till återvinningsstation” vilket var en intressant upplevelse för dem. Staden Jaigaon 
(läs Indien) har ingen fungerande sophantering eller återvinningsstation vilket över hela Indien 
är ett växande problem. Tack Gunnar Andersson och Kenneth Ingemarsson för utvecklande 
synpunkter gällande återvinning och sophantering som Mahesh och Soni fick med sig hem. 
 

        
                                             
Tillbaka på skolan i Indien är tankarna många och arbetet i vardagen hårt. I Sverige fick Soni 
bland annat för första gången se en diskmaskin. Här på bilden ovan till höger diskar hon åter 
under rinnande vatten på sin bakgård (kaffemuggar från Europaskolan) 
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Under året har klassrum för de yngsta (kindergarten) färdigställts i den nya skolbyggnaden. 
TACK FÖR ALL HJÄLP TILL ATT FÄRDIGSTÄLLA KLASSRUM TILL DE YNGSTA BARNEN! 

 

   

      

    
 

  



KB Foundation & Kjell Borneland Academy;  www.kbfoundation.eu  •   www.kbacademy.in 
Kontakt i Sverige: c/o Swed-Asia Travels  ♦  Storgatan 28, Strängnäs, 0152 - 181 82,  08-345 786 

reslust@swedasia.com   ♦   www.swedasia.se 

I nov-dec befann sig Cattie Larson från Strängnäs sig återigen som volontär på skolan – denna 
gång i sällskap av Lotta Severin, sjuksköterska till yrket. Hösten 2017 påbörjade Cattie (då i 
sällskap av Pam Björlin) ett projekt med ”hälsa, hygien och aktiviteter” på skolan.  
 

 
 

Cattie och Lotta välkomnades på skolan med danser och tal i samband med ”Parents Day”. 
 

   
 
Under fyra veckor arbetade de hårt och utförde ett fantastiskt arbete för att förbättra villkoren 
för skolbarnen i en mycket fattig del av nordöstra Indien. På skolan ser alla barn fina ut, 
välklädda i skoluniform, men privat ser bilden helt annan ut. Barnen lever i stor fattigdom där 
de flesta familjernas enda strävan är att mätta barnens munnar för dagen… 
 

   
 
Både lärare, elever och barnens föräldrar har informerats om viktigheten av god hygien, bra 
matvanor och fysisk aktivitet. Skolan har övat brandsäkerhet. Morgongymnastik med ”Friskis & 
Svettis” har övats, skolan har fått fler toaletter och biblioteket har utökats med fler böcker.  
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Till stor glädje har projektet med skolans ”hälso-central” kunnat slutföras 
 

Företaget Wennerström Ljuskontroll AB har under flera år stöttat byggnationen av den nya 
skolbyggnaden som pågått i flera etapper. Som volontär på plats kunde nu sjuksköterskan Lotta 
Severin tillsammans med Cattie Larson driva igenom att färdigställa ett rum för ”Wennerström 
Health Center” som invigdes med bandklippning, högtidliga tal och media på plats. 
 

   
          Dr. Ghising klipper bandet - Lotta Severin här i intervju med Tv-stationen ”Bengal News” 
 

    
Det nyinvigda ”Wennerström Health Centre”  

 

STORT TACK TILL WENNERSTRÖM LJUSKONTROLL AB 
 STORT TACK TILL LOTTA SEVERIN MED FAMILJ OCH VÄNNER  

         STORT TACK TILL CATTIE LARSON MED FAMILJ OCH VÄNNER  
TACK VARE ER ALLA HAR SKOLANS PROJEKT KUNNAT GENOMFÖRAS 

OCH FÄRDIGSTÄLLAS! 
 

TACK TILL CATTIE & JOHAN LARSON FÖR SKOLANS NYA TOALETTER  
 
För att nu 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 på ”Kjell Borneland Academy” istället för 
att arbeta i- eller utanför hemmet. Eller att helt vara utan sysselsättning. 
Eftersom många familjer inte har egen förmåga att bekosta sina barns skolgång är vårt mål att 
ständigt utöka antalet faddrar som bekostar ett eller flera barns skolundervisning.  
     
Väcks ditt intresse att bli fadder till en elev på skolan ”Kjell Borneland Academy” i Indien; 
kontakta oss med mejl till reslust@swedasia.com eller ring oss på 0152-181 82, 181 83 
 


