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Kjell Borneland Foundation, Indien 

Jaigaon (Indo-Bhutan border) 

 

Nyhetsbrev 2/2022: ”Kjell Borneland Academy” – Indien 

 

 
Morgonsamling inför skolstart 

 
På vår fadderskola ”Kjell Borneland Academy” fortgår all undervisning i klassrummen och läget 
är stabilt och normalt. I nuläget är 204 elever inskrivna och skolan har 19 lärare inkl. rektor och 
skolsköterska. Under året har den tidigare skolsköterskan flyttat till annan ort och ny 
skolsköterska är Mrs Rangita Biswakarma som vi hoppas kommer att trivas väl med uppgiften 
att hjälpa skolans elever. Att en skola på den Indiska landsbygden har en sjuksköterska är unikt 
och något som har höjt standarden på skolan. Sedan tidigare bekostas skolsköterskans lön med 
stöd från ett svenskt företag Wennerström Ljuskontroll AB vilket alla är ytterst tacksamma för. 
Flera av er sponsorer har också hjälpt till med de extra kostnader som uppstått för skol-
hälsovården, det är mycket uppskattat. 
 

 
skolsköterska Rangita Biswakarma 
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Nedan ses lärarkåren på Kjell Borneland Academy: 

 

 
 
 

I Indien står den stora högtiden Diwali inför dörren och skolan är stängd mellan den 23 – 31 
oktober. Diwali är indiernas största högtid och som så mycket annat härrör högtiden till 
hinduiska gudar och sägner. Diwali är ljusets högtid och pågår under fem dagar i oktober / 
november (alltid vid nymåne) till minne av Ramas återkomst efter 14 år i exil. Ljus tänds för att 
välkomna Rama. Gudinnan Lakshmi står för lycka och rikedom och firas även under denna tid. 
Budskapet är att det goda segrar över det onda, att man är snäll mot varandra, besöker 
släktingar och vänner, ger gåvor och delar mat med varandra. Man sjunger och dansar och 
smäller av fyrverkerier (i mängder) för att hålla onda krafter borta. 

 

Volontärer återvänder till skolan 
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Under två veckor i november kommer Cattie Larson och Pam Björlin åter att vistas på skolan.  
Cattie och Pam kommer att återkoppla till tidigare volontärarbete, gå igenom status på  
bibliotekets litteratur för att komplementera, se över skolans toaletter och fylla på med 
hygienartiklar, kontrollera brandsäkerhet m.m. De två startade tidigare en ”tjej-grupp” på skolan 
för samtal i små grupper med elever (flickor). Liknande samtal förekommer inte i Indien, inte ens 
inom familjer eller mellan mor och dotter. Idag är detta än mer aktuellt på skolan och viktigt då 
det kommit till vår kännedom om övergrepp mot barn inom vissa familjer. (i det aktuella fallet 
greps en ”onkel” som nu sitter fängslad bakom lås och bom.) Innan Cattie och Pams avresa från 
Sverige arrangerade Kjell Borneland ett möte mellan Cattie, Pam och Monica Dahlström-Lannes 
f.d. polisinspektör (idag föreläsare). Under många år har Monica arbetat hårt mot ”sex-turism” 
och övergrepp mot barn. Vi tackar dig Monika för en bra handledning, information, goda råd och 
för att du tog dig tid. 
 

   
Cattie och Pam ”in action” på skolgården vid tidigare volontärvistelse på Kjell Borneland Academy 

 
Under november månad besöker även Kjell Borneland skolan för första gången efter Covid- 
pandemin och självklart återkommer vi med nya egna bilder och uppdateringar därefter. 
Senare i november och en månad framåt kommer ytterligare två svenska volontärer till skolan, 
vilket vi är mycket glada över. Att låta eleverna höra- och öva det engelska pråket i vardagen på 
skolan är utvecklande och positivt. De nya volontärerna Selma och Marguerite är unga, 
sprudlande och positiva inför uppgiften. De kommer dit med ”nya ögon” och entusiasm och vi 
kan bara lyckönska dem. Alla på skolan väntar nyfiket på Selma och Marguerite. 
 
En elev på skolan är gossen Tshering Sherpa som brännskadades svårt över hela kroppen som 
liten. Tshering är en flitig elev med framtidsdröm att bli helikopterpilot samt att spela gitarr.  
Tshering har nyligen vistats på sjukhus och på rehab i staden Bangalore tillsammans med sin 
familj för att genomgå flertalet hudoperationer över kroppen. Genom stöd från faddrarna Bo och 
Anki har detta blivit möjligt. Tshering med sina föräldrar är oerhört tacksam för all hjälp.  
I februari besöker Bo och Anki för andra gången skolan och sitt fadderbarn.  
 

       
Från huvudet ner på benet är högra sidan av Tsherigns kropp brännskadad där hudoperationer och 

transplanationer nu genomförts. Vi hoppas Tshering återhämtar sig väl. 
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Under sommarens kraftiga monsun-oväder i Västbengalen drabbades flera av elevernas familjer 
hårt. Den närbelägna floden Toorsa svämmade över under skyfallen och drog med sig fyra av 
elevernas hem ner i floden. Fyra familjer blev hemlösa och inackorderades under en tid på 
skolan. Mahesh och Soni är verkligen generösa och värnar om allas bästa. Helt utan medel och 
resurser, men med stort hjärta och öppen famn finns de alltid där för sina elever och deras 
familjer. 
 
 

 
Lions Club besöker här skolan 

 

 

 
Elever på skolgården 
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Skolgården och skolan ”Kjell Borneland Academy” är en oas för ”våra” elever men också en plats 
där de känner sig stolta och är tacksamma att få tillhöra. På skolan har eleverna oftast sina 
skoluniformer på sig (det haltar ännu lite med skoluniform efter pandemin). 
Verkligheten utanför skolan är helt annorlunda än den man ser med skoluniform på skolan. 
Bilderna under visar hur många av skolans elever bor och tillbringar sin fritid. Alla är extremt 
fattiga. Men den glädje och kärlek de delar med sig av på skolan går aldrig att ta miste på. 
 

Elever och familjer är oerhört tacksamma och glada för allt stöd från er med eget 
”fadderbarn”på skolan och er som är sponsorer till olika projekt på skolan.  

 

   
 

   
         

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 den indiska 

delstaten Västbengalen 
 

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


