Kjell Borneland Foundation, Indien
Jaigaon (Indo-Bhutan border)
Nyhetsbrev 1/2022: ”Kjell Borneland Academy” – Indien
En hälsning till er alla och en önskan om en god fortsättning på 2022 kommer här från
Tina och Kjell samt rektorsparet Soni och Mahesh på ” vår” skola i Indien.

Fotot på rektorparet är taget under julledigheten vid ett besök i Kalimpong där Soni är
uppvuxen. Staden Kalimpong är belägen på 1 250 meters höjd i distriktet Darjeeling. (skolan
”Kjell Borneland Academy” ligger på 196 meters höjd). Kalimpong var under kolonialtiden en
populär rekreationsplats för britter som under sommarmånaderna flydde hettan i dåvarande
huvudstaden Calcutta. Tidigare var Kalimpong en av de viktigaste knutpunkterna för
gränshandeln mellan norra Indien och Kina. Gränsen mellan Kalimpong (Indien) och Tibet (Kina)
stängdes av kineserna 1962.
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Julhälsningar från elever på skolan

Eleverna på ”Kjell Borneland Academy” hade vinterlov mellan 25 december – 4 januari och
den 5 januari startade undervisning återigen på skolan. Statliga myndigheter har genomfört
regelbundna kontorollbesök på skolor i Indien för att se att klassundervisningen bedrivs enligt
rådande coronarestriktoner. Smittvågen av Omnicron har nått Indien men i skolans område
finns ännu inga utbrott. (1,6 miljarder doser av Covid-vaccin har delats ut i Indien).
Det närmar sig nu slutet av pågående läsår och examensperioden pågår för klass 1-7 mellan den
24/1 – 3/2. Elevernas resultat och betyg kommer därefter att presenteras för elever och
föräldrar vid en ceremoni på skolan den 11 februari.

Foto 22-01-24: Första dagen med avslutande tenta-skrivning för läsåret.
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Här är några av skolans elever (fadderbarn) inför start av examensskrivning:

Nytt skolår 2022/2023 startar måndagen den 28 februari. Fr.o.m. den 21 februari och en
vecka framåt kommer skolan att vara öppen för inskrivning. En s.k. ”Welcome Week” för nya
elever. Den 28/2 startar undervisningen återigen – så är planeringen idag på skolan.
Det nya skolåret kommer att utökas med klass 8. Endast fyra elever går idag i den högsta
klassen där rektorsparet Soni och Mahesh arbetar med att värva fler elever fram till skolstarten.
Det faktum att byn, omgivningen och staden Jaigaon drabbats av stor utflyttning har försvårat
möjligheten för skolan att värva nya elever. En faktor till utflyttning är den stora arbetslösheten
till följd av att gränsen till Bhutan hållits stängd sedan pandemins utbrott.
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Det senaste beskedet är att Bhutan inte kommer att öppna sin gräns mot Indien förrän 2024 i
sämsta fall. Detta har bidragit att många familjer valt att flytta från Jaigaon till andra platser för
att söka arbete.
Flera av ”våra” faddrar till elever på skolan har tyvärr nyligen fått beskedet att vissa fadderbarn
flyttat med sin familj och därmed lämnat skolan. Vi beklagar detta, men den situationen har vi
inte på något sätt kunnat påverka. Trots allt är det så att den tid ni ekonomiskt hjälpt ert
fadderbarn på skolan så har barnet lärt sig mycket, utvecklats och haft det bra på skolan.
Tro därför inte annant än att dessa föräldrar är er evigt tacksamma för att ni hjälp deras barn.
Som fadder till en elev på skolan är det naturligt att i olika grad ”knyta ann” till sitt fadderbarn.
Vissa av er har haft möjlighet att besöka skolan, ni har där träffat ert fadderbarn, kanske besökt
hemmet och träffat barnets familj. För er har naturligtvis beskedet att familjen flyttat varit extra
känslosamt och nedslående. Vare sig skolledning eller vi i organisationen kan tyvärr garantera
att just den enskilda elev man som fadder stöttar ekonomiskt kommer att gå kvar på skolan
under alla studieår. Däremot bör man vara medveten om att den elev man hjälpt har fått en
bättre förutsättning till ett bättre liv än de skulle ha fått utan din eller er ekonomiska hjälp.
Skolledningen riktar här ett stort tack till er som valt att kvarstå som faddrar och tagit er ann en
ny elev på skolan!

Gränsövergången Indien / Bhutan i staden Jaigaon (bilder före pandemin)

Gränsen mellan Indien till Bhutan har nu hållits stängd under nästan två år på grund av
pandemin. Detta har bidragit till att staden Jaigaon idag mer liknar en ”spökstad” än den livliga
handelsstad den tidigare var. Många av de affärer och olika verksamheter som kantade gatorna
fram till gränsportalen mot Bhutan har stängt igen. Enligt tillförlitliga uppgifter har 50 % av
företagen i Jaigaon flyttat sin verksamhet till andra indiska städer som Siliguri, Kalimpong eller
Darjeeling.
Ett annat orosmoment i området är att Kina ”återigen visar sina muskler” mot Bhutan och
Indien. Kina gör nu anspråk på landområden innanför Bhutans gräns vilket påverkar hela
regionen och skrämmer lokalbefolkningen. (Bhutan har ingen egen armé, utan skyddas av den
indiska armén). Gränsstaden Jaigaon liksom byn Chhota Mechiya Busty (skolan) är ett område
som snabbt kan komma att förändras till ett ”ingenmans land” med nya gränsdragningar mellan
Indien och Bhutan där en fem kilometer bred militär- och kontrollzoon har diskuterats. Lokala
politiker i Jaigaon har bytts ut, militären mobiliserar i området och rykten sprids bland en oroad
befolkning, men om detta skriver inte svensk massmedia. Området där skolan är belägen
beskrivs av lokalbefolkningen som en krutdurk mellan Indien och Kina. Indiens näst största
militära flygbas Hasimara ligger endast 18 km från staden Jaigaon.
***************
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Vi alla vill rikta ett stort tack till de faddrar och vänner som spontant skänkte en ”Julgåva” till skolan! Det sammanlagda beloppet blev 7.600 kr vilket oavkortat går till skolans
”matprojekt”.
Skolbarn i Indien skall vanligtvis ha med sin egen skollunch hemifrån, men vissa barn kommer
till sin skola med pop corn och kakor istället för lagad mat. En del elever har däremot med sig en
riklig matlåda till skolan och delar med sig till andra elever, men många barn blir helt utan.
”Matprojektet” på Kjell Borneland Academy innebär att skolan nu har en budget som räcker
till skollunch för särskilt utvalda elever från de absolut fattigaste familjerna.
Jul-gåvor skänkta från faddrar och det glädjande tillskottet innebar att 15 särskilt fattiga
barn på ”Kjell Borneland Academy” under ett helt år (hela 2022) får ett mål lagad och
näringsrik mat om dagen på skolan - väldigt glädjande för oss alla.
Skolan riktar också ett stort tack till företaget Uggla Massage & Wellness som under 2022
bekostar skolans Wifi-abonnemang.
Inackorderade på skolan i ett
gemensamt rum bor nu eleverna Rose,
Purmina och Angel med anledning av
att deras familjer lämnat byn för
arbete på annan ort men låter sina
döttrar gå kvar på skolan. Muskan är
klasskamrat med Angel och studerar
ihop. Under februari kommer
ytterligare två flickor att flytta in då
föräldrarna sökt sig till Gulfstaterna
som gästarbetare. Föräldrarna
kommer att skicka pengar till skolan
för sina barns boende och mat så
snart de fått arbete och lön.

Tack för att just du är med och stödjer elever på ”Kjell Borneland Academy” – En skola i
det fattiga området Chota Mechia Busty utanför staden Jaigaon, Jalpaiguri District i
delstaten Västbengalen

KANSKE HAR DU EN VÄN, TILLHÖR ETT SÄLLSKAP ELLER EN ”ARBETSGRUPP” SOM
UNDER ETT ÅR KAN HJÄLPA TILL MED EN ELEVS SKOLAVGIFT?
Kontakta Swed-Asia Travels i Strängnäs för information
Ring 0152-181 82 eller mejla till reslust@swedasia.com
/ Kjell Borneland & Tina Höijer
Beskyddare och samordnare över ”Kjell Borneland Academy” i Indien
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