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Kjell Borneland Foundation, Indien 

Jaigaon (Indo-Bhutan border) 

    Nyhetsbrev 1/2020 gällande ”Kjell Borneland Academy” – Indien 
 

 
Utdelning av diplom under februari vid avslutning för läsåret 19/20. I bilden rektor Mrs Soni 

med elev som får sitt skoldiplom. Rektorns make Mr Mahesh i talarstolen till höger. 
Vid skolstarten i mars 2020 var 176 elever inskrivna på ”KjellBorneland Academy”. 

 

Med anledning att förhindra coronavirusets spridning stängde Indien sina landsgränser den 13 
mars. Den 17 mars tog delstaten Västbengalen beslutet att stänga samtliga skolor, så även ”Kjell 
Borneland Academy”. Den 22 mars togs beslut att ställa in alla passagerartåg i Indien (Indiska 
tåg har dagligen 23 miljoner passagerare). All trafik med inrikesflyg har redan tidigare stoppats.  
I ett tal till nationen meddelade premiärminister Modi att utegångsförbud under tre veckor införs 
över hela landet vid midnatt den 25 mars. (personer med samhällsviktiga funktioner är 
undantagna) 
 
Indien har enligt lokala myndigheter ännu inget större utbrott av Coronavirus och viruset 
har inte än nått staden Jaigaon eller byn Chota Mechia Busty där skolan är belägen.  
Ingen av skolans elever, lärare eller personal är alltså i dagsläget drabbade av coronaviruset. I 
förebyggande syfte är skolorna stängda fram till den 15 april. Till skillnad från i Sverige ses 
skolledigheten på ”vår skola” som ett extra skollov eftersom inte datorer eller internet finns för 
hemstudier. De flesta föräldrar kan inte heller hjälpa barnen med skolarbetet eftersom de inte 
kan läsa eller skriva. Personalen på ”Kjell Borneland Academy” informerar därför elevernas 
föräldrar muntligen om smitt-spridningen då merparten av vuxna i området inte är läskunniga.  
 
Indiens folkmängd är 1,3 miljarder människor och fler än 400 miljoner lever i extrem fattigdom 
därför kan det tyckas att Indien står inför en omöjlig utmaning, men WHO ser positivt på Indiens 

kapacitet och möjlighet att förhindra/stoppa spridningen av coronaviruset. WHO refererar även 
till att Indien i modern tid har lyckats att eliminerat både smittkoppor och polio. 
 

En skolsköterska är anställd på Kjell Borneland Academy  
Sedan november 2019 finns skolsköterskan Dipika Singh anställd på skolans ”hälsocentral” 
(Wennerström Health Centre (WHC). Sjuksköterskan avlönas genom sponsring från det svenska 
företaget Wennerström Ljuskontroll AB (WLK), ett företag som stöttat skolans utveckling under 
många år.  
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Mrs. Singh har under den senaste tiden gjort ett fantastiskt arbete med att hålla information om 
Coronaviruset samt viktigheten av handhygien förutom det löpande arbetet med hälsovård. En 
dag i veckan har hon undervisat elever i de högre klasserna i ”första hjälpen” samt om ormbett 
(kobra) vilket är den vanligaste dödsorsaken bland befolkningen på landsbygden. Risken att bli 
ormbiten är som störst under monsunperioden och vid risplantering. (Dipika Singh i bild nedan) 
 

     
Med stöd av Lions Club i Jaigaon genomgick samtliga elever på ”Kjell Borneland Academy” i 
december 2019 en synundersökning på skolans ”Health Center”. Dessvärre visade resultatet att 
flertalet elever har nedsatt syn. Näringsfattig kost anses av ögonläkaren ligga till grund för detta.  
 

   
     Kjell Borneland närvarade vid Lions Clubs insats med synundersökning för skolans elever. 
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Ett tragiskt dödsfall bland skolans förskoleelever… 

   
 

Flertalet av eleverna på skolan lever i stor fattigdom och bor med sina familjer under ofattbart 

dåliga förhållanden, de lever på näringsfattig kost och i ohygieniska miljöer. En av dessa var 
Rodip Thapa, ovan i bild. I december när Kjell vistades på skolan hittades lilla Rodip död en 
morgon i sitt hem. Han hade haft svårt med sin andning, varit trött och något svullen av 
vätskeansamling. Kjell med skolans rektor Mrs. Soni och Mr. Mahesh besökte Rodips hem på 
morgonen. Rodip låg då död på golvet med familjen samlad. Kjell beskriver bostaden som ett 
skjul där Rodips sovplats varit en filt direkt på stengolvet. Många av skolans elever lever tragiskt 
nog på liknande sätt med risk för infektion, bakteriell smitta och nedsatt immunförsvar.  
En oerhört tragisk händelse som berört oss alla oerhört. 
 

**************** 
Arti Basfor (den hjärtsjuka flickan vi tidigare berättat om i nyhetsbrev) bär nu dagligen 
munskydd, medicinerar och klarar sig kortsiktigt bra, långsiktigt behöver hon genomgå en 
hjärtoperation. Arti kommer till skolan med en oregelbundenhet vilket beror på hennes svaghet. 
Hon får därför regelbunden hjälp i hemmet av lärarna med skolmaterial. Rektor Soni och 
Mahesh hjälper Arti och familjen även med olika praktiska göromål. Under sommarlovet juni-juli 
kan möjligen ett återbesök till läkare bli möjlig (oklart när hjärtoperation kan bli av).  
Ingen sjukvårdsförsäkring finns och familjen måste därför själva bekosta både resa, uppehälle, 
läkarbesök, behandling och mediciner. Om en operation snabbt skulle visa sig bli nödvändig 
återkommer vi med mer information.  
 

  
Arti med sin mamma   
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Under november 2019 var volontärerna Pam Björlin och Cattie Larson åter på skolan i syfte att 
bistå med undervisning, idrott, rörelse, hälsa och hygien. Innan hemresan kunde de summera 
sina insatser med bland annat att; brandsäkerhet- säkerhet av gungor på skolgården godkänd, 
ny PC installerad i biblioteket, toaletter uppfräschade med kakel och klinkers, sjukvårdslådor 
var påfyllda och skolans Science-labb hade fått en grunduppsättning.  

Kjell och Tina riktar ett särskilt stort tack till Cattie och Pam för ett outtröttligt 
engagemang och det arbete ni gör för ”Kjell Borneland Academy”  

 

    
  Volontärerna Pam & Cattie med henna-händer           Pam har lektion med fingerlekar 
 

     
           Pyssel med pärlband av bokstäver                       Utdelning av tandborstar 

 
Skol-quiz mellan olika lag på skolan 

 



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 

Skolledningen och lärare är fantastiskt kreativa där skol-evenemang ofta arrangeras… 
 

 
 

       
 

   
 

Bilder ovan: Skolåret 2019-20 avslutades i februari med ett årligt sportevenemang på skolan där 
tävlingar mellan olika lag (gröna, gula, röda, blå) utspelades. Föräldrar, anhöriga, lärare och 
särskilt inbjudna gäster var påhejande publik där samtliga elever kämpade och gjorde sitt bästa.  
 
Dagen avslutades med tal, dans, medaljer och prisutdelning. Bilden ovan i mitten: prisplats 2) 
Sarala Rai (fadderbarn till Christina Qvist). Prisplats 1) Preeti Basfor (fadderbarn till Lena & 
Stefan Jacobsson). Prisplats 3) Regina Rai. 
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Kanske du eller någon i din omgivning kan vara en möjlig volontär under 2021 
på ”Kjell Borneland Academy” - Har du frågor – har du idéer – vill du veta mer… 

 
Kontakta Swed-Asia Travels i Strängnäs! Ring 0152-181 82, eller mejla till 

reslust@swedasia.com 
 

 
De yngsta eleverna hejas här fram till mållinjen under skoltävling 

 

 
Skolans lärare i bild 

 
Tack för att du är med och stödjer eleverna på ”Kjell Borneland Academy” 

– En skola i det fattiga området Chota Mechia Busty nära staden Jaigaon, Jalpaiguri  
i delstaten Västbengalen. 

 

Hur du kan hjälpa till finner du på https://www.swedasia.com/projekt-indien-skola.html 
https://www.swedasia.com/volontar-nepal.html (avser även Indien)                Tack/ Tina & Kjell Swed-Asia Travels 
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