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“Kjell Borneland Academy”, Indien                                           
 Jaigaon; ”Indo-Bhutan border” - Ett skolprojekt genom Swed-Asia Travels 

 
- Du kan ge ett fattigt barn i Indien möjlighet att gå i skola 

 

”Kjell Borneland Academy” är en privat indisk skola i byn Chota Mechia Busty, distriktet  
Jalpaiguri i delstaten Västbengalen. Skolan ligger i den nordligaste delen av delstaten och i 
anslutning till gränsstaden Jaigaon där staden på Bhutans sida byter namn till Phuentsholing.  
 
Detta avlägsna område är starkt eftersatt av den indiska staten. Den fattiga befolkningen lever 
utan möjlighet till bra sjukvård, utan sanitära utrymmen, utan organiserad sophantering och 
med svårigheter till rent dricksvatten. Familjerna lever i enkla hyddor/skjul utan elektricitet, 
vatten eller avlopp. De som är familjeförsörjare har dagsverksarbete och tjänar i snitt 1 USD/dag 
som t.ex rickshawförare eller stenknackare för vägarbeten men arbetslösheten är stor och inget 
socialt skyddsnät finns. Varje år drabbas området av översvämningar vid monsuntiden med 
dysenteri, malaria, denguefeber och andra vattenburna sjukdomar som följder för befolkningen 
då många lever med nedsatt immunförsvar.  

 
”Skolan Kjell Borneland Academy är en trygg oas för barnen”. Skolans grundare Mr Tamang 
gav skolan namnet ”Kjell Borneland Academy” år 2007 då indienkännaren Kjell Borneland och 
Swed-Asia Travels etablerade stödprojekt till skolan. Mr Tamangs son och sonhustru vilka idag 
driver skolan är genuina eldsjälar som arbetar ideellt med syfte att ge områdets fattiga barn en 
god skolundervisning. Alternativet till privata, avgiftsbelagda skolor för områdets barn är den 
statliga skolan med sämre resurser och utan engelsk undervisning vilket begränsar möjligheten 
till en god start i livet. I områden i Indien som Chota Mechia Busty är den statliga skolan starkt 
eftersatt. Föräldrarna till skolans elever är analfabeter (talar heller inte hindi eller engelska), de 
är extremt fattiga och har små egna möjligheter att betala skolavgifter.  
 
–Fler faddrar behövs för elevernas skolpeng på ”Kjell Borneland Academy”!  
Kjell Borneland som tillsammans med Tina Höijer äger reseföretaget Swed-Asia Travels besöker 
regelbundet skolan i Indien och följer varje projekt. Tina är kontaktperson i Sverige för 
volontärer (undervisning i t.ex engelska, idrott, hygien & hälsa) och är sammanhållande för 
skolans faddrar och sponsorer.  
 
Genom Swed-Asia Travels kan du göra skillnad! 
 

• Som elev-fadder betalar du 2400:- per år och bidrar till att ett barn får möjlighet att 
genom god grundutbildning kunna ta sig ur fattigdom! 

 

• Du kan också rikta ditt stöd till elevers mat-paket, skolhälsovård, undervisningsmaterial.  
 

• Vi arbetar ”från hand till hand”; Från dig som fadder går alla medel oavkortat till elevens 
skolgång eller valt riktat ändamål. Vi arbetar personligt, småskaligt och nära våra 
skolprojekt. Inga kostnader för löner eller arvoden utgår i det arbete vi utför. 

 

• Vi på Swed-Asia Travels har 40 års egen erfarenhet av nära samarbete, egna vistelser och 
stort engagemang i Indien. Vi känner väl till kulturen, folket, dess behov och egna 

möjligheter. 
 

För mer information om våra projekt och stöd till ”Kjell Borneland Academy” i Indien kontakta 
Swed-Asia Travels genom mejl till reslust@swedasia.com - på telefon 0152-181 82 – eller besök 
oss i Strängnäs (boka helst tid). 
 

För planering av fortlöpande stöd – eget fadderbarn - eller ”öronmärkt” gåva till skolan ”Kjell 
Borneland Academy”; kontakta Swed-Asia Travels. 

Bank-Giro för stöd till skolan är: 228-9312. Märk engångsgåva med ”KBA” 


