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Nyhetsbrev 1/2021 gällande ”Kjell Borneland Academy” – Indien 

 

   
 

Undervisningen på vår fadderskola i Indien sker fortfarande digitalt. Bild ovan visar lärare 
som på skolan rättar elevernas inlämnade uppgifter. 
 
Undervisning och Covid-smitta: När skolåret startade i början av mars månad var förhoppningen 
om att öppna skolan för undervisning god. Under ca fem veckor (mars/april) bedömdes risken 
för smittspridning så låg – och behovet av klassrumsundervisning så hög att skolan öppnade 
upp. Eleverna var glada att komma till skolan, föräldrarna lättade och lärarna inspirerade att 
återuppta undervisningen. Glädjen varade dock inte länge innan Indien drabbades av ”andra 
vågen” Covid-smitta i slutet av april och skolan stängdes åter ner.  
I delstaten västbengalen gäller åter ”Lock down” fram till den 15 juni. I dagsläget finns smittan 
spridd i den närliggande större staden Jaigaon där även dödsfall registrerats. Befolkningen i byn 
(förorten) där skolan ligger har fram till idag klarat sig undan smitta, men alla är oroade och 
familjen Mahesh Moktan känner nu till flera personer i staden som drabbats.  
Vaccinering i skolans område beräknas komma igång om ca två veckor. Varje delstat och region 
hanterar / fördelar sin vaccinering. Här skall noteras att ingen digital tidbokning finns, inget 
bokningssystem fungerar och det är ”armbågar” och fysiska kösystem som gäller. Mahesh 
beskriver hur befolkningen börjar köa för vaccination tidigt före gryningen för att ändå tvingas 
hem när dagen går mot sitt slut utan att blivit vaccinerade.  
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Syrgastuber såväl som covid-19 vaccin finns att köpa på den ”svarta marknaden” för höga 
summor där byborna aldrig blir aktuella köpare. I varje delstat prioriteras stora städer framför 
landsbygd och mindre städer. Staden Jaigaon ses inte som en stor stad i Indien. Västbengalen 
med Calcutta som delstatshuvudstad (ca 20 timmars bilresa från Jaigaon) räknas dessutom som 
en mindre delstat i landet.  
 
Indien har nu varit stängt i olika nivåer sedan mars månad 2020. Av Indiens 28 delstater är 
fortfarande 12 delstater idag helt nedstängda. Delstatsgränser är stängda med vissa undantag 
där den indiska befolkningen med ett s.k. negativ RT-PCR test kan passera. 
 
Dagssituationen: Indisk media beskriver att hälsoministeriet nu anser att smittspridningen är 
under kontroll till skillnad för en månad sedan då situationen i Indien var fruktansvärd. Över 
hela landet är grundskolor fortfarande stängda. Där det är möjligt sker undervisning digitalt och 
även universiteten har sin examen on-line.  
 

     
   

På skolan; Sju flickor av eleverna på Kjell Borneland Academy bor nu inne på skolans område 
under Mahesh och Sonis beskydd. Detta av orsaker som dåliga hemförhållanden, att vara utan 
mat i familjen / för många munnar att mätta, eller att vara helt utan möjlighet till digitala 
studier hemifrån. 
Mahesh och Soni har under den senaste tiden inte lämnat skolans inhägnade område annat än 
för nödvändiga inköp av t.ex livsmedel och släpper endast in lärare, elever och vissa föräldrar 
som hämtar/lämnar barnens uppgifter. Vissa elever kommer dagligen till skolan för ett mål 
näringsriktig mat. Den senaste veckan har Soni varit drabbad av en lättare förkylning och 
isolerat sig. Hon känner sig nu bättre igen och ser symptomen som en ”vanlig förkylning”. 
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Skolsköterskan Mrs. Dipika Singh arbetar till viss del på ett sjukhus då all tillgänglig personal 
behövs i vården. Hon håller däremot kontinuerlig kontakt med skolan. Skolsköterskan spelar 
löpande in egna videos med information om situationen av covid-19, upplyser om hygien och 
andra hälsofrågor. Soni och lärare sprider därefter filmerna och informationen bland lärare och 
elevernas familjer. Skolans elever har sommarlov 12 juli – 8 augusti. Vi hoppas därefter att 
skolan åter kan öppna upp… 
 

Till nya, tillfälliga och trogna faddrar & sponsorer sänder vi vårt stora tack för 

att du är med och stödjer elever på ”Kjell Borneland Academy”  
– en skola för de absolut fattigaste barnen i Chota Mechia Busty nära staden 

Jaigaon, Västbengalen i Indien. 
 

Vill du eller någon i din omgivning ge ett extra stöd till skolans verksamhet? 
 
BG: 228-9312   (separat konto hos Swed-Asia Travels avseende fadderverksamhet i Indien) 
 
SWISH: 123 498 9331 (Vid Swish: ange alltid referens ”KBA” före ditt eget meddelande) 
 
Komplettera gärna din inbetalning med ett mejl till Swed-Asia Travels ( reslust@swedasia.com )  
för möjlighet till elektroniskt gåvobevis eller individuell uppföljning. 
 
Se tidigare nyhetsbrev https://www.swedasia.com/projekt-indien-skola.html och 
https://www.swedasia.com/volontar-nepal.html (sidan avser även Kjell Borneland Academy i Indien)     
 
 

 
 

Varmt tack för ditt stöd till förmån för skolans elever, 
 
Tina & Kjell  
Swed-Asia Travels 

https://www.swedasia.com/projekt-indien-skola.html
https://www.swedasia.com/volontar-nepal.html

