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“Kjell Borneland Academy”  
 
”Kjell Borneland English School” är en liten indisk byskola i byn Chota Mechia Busty. Byn/skolan ligger i 
gränslandet mellan Indien & Bhutan i nordöstra Indiens utkant nära gränsstaden Jaigaon (Indiska sidan) 
och Phuentsholing (Bhutans sida av samma stad).  Få västerlänningar besöker denna avlägsna plats.  
 
Detta är ett fattigt område utan bra sjukvård och med stora problem med rent dricksvatten, sanitära 
utrymmen och med den lokala sophanteringen... Befolkningen som bor i skolans upptagningsområde 
kallas Mechays, en etnisk blandning av Nepaleser, Marwaris, Bhutaneser och Bengaler. För de flesta är 
lokalspråket Nepali. Familjerna är fattiga, lever i enkla hyddor/skjul utan elektricitet, vatten eller avlopp. 
 
Skolan ”Kjell Borneland Academy” grundades år 2007 och har 60 barn från förskola upp till klass 5-6. 
Föräldrarna till skolbarnen är extremt fattiga och har därmed små eller inga möjligheter att betala 
skolavgiften på de lite bättre skolor som startas i området. Alternativet är den statliga skolan med sämre 
resurser (ingen engelsk undervisning) vilket begränsar barnens möjligheter till en bra start i livet. 
 
Företaget Swed-Asia Travels i Strängnäs där Kjell Borneland tillsammans med Tina Höijer är ägare, bidrar 
med regelbundna donationer till skolan, har fadderverksamhet, söker ständigt sponsorer och förmedlar 
svenska volontärer (för undervisning i t.ex engelska, idrott, hygien & hälsa) till skolan. 
 
I planeringen ingår även att på skolans område uppföra en enklare ”sjukstuga” där elever erbjuds en 
hälsoundersökning, få syn och hörsel kontrollerad samt behandling för småskador. Tanken är att även 
skolbarnens familjer skall kunna erbjudas viss medicinsk hjälp, konsultation och information om ”hälsa & 
hygien”. Därutöver borras det nu också efter rent vatten till skolan och byn, ett projekt sponsrat av 
företaget Wennerström Ljuskontroll AB i Strängnäs/Stockholm. 
 

Se mer på;  www.kbacademy.in  ♦  www.kbfoundation.eu 
 

     
   Tina & Kjell besöker skolan             Kjell med kolans lärare                       Avslutad skoldag 

 

   
     Ovan; platsen där det nu borras efter vatten                           Interiör klassrum 2015 
     
 
Skolans adress: Kjell Borneland Academy 
Village Chota Mechia Busty, Jaigaon, Jalpaiguri district West Bengal, India  
 
För bidrag till ”Kjell Borneland Academy” kontakta oss gärna vid önskade ”öronmärkta” gåvor eller bidrag. 
Bank-Giro för bidrag till skolan är: 228-9312. Märk din gåva med ”KBA”  
Kontoinnehavare: Swed-Asia Travels/HELP-Himalaya, i ändamål för skolprojekt.  


