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Kjell Borneland Foundation, Indien 

Jaigaon (Indo-Bhutan border) 

 

Nyhetsbrev från vår fadderskola Kjell Borneland Academy – Indien 

 

 
 

Eleverna på ”Kjell Borneland Academy” inspireras av Greta Thunberg… 
 

Fredagen den 27 september, under ”the Global Week for Future”, klimatstrejkade elever och 
lärare på Kjell Borneland Academy i Indien till stöd för den kamp och rörelse som svenska Greta 
har startat! Ämnet har tagits upp på skolschemat som temadagar om klimatfrågor. 

 
Elevantalet på Kjell Borneland Academy har nu ökat till 145. Största andelen nya elever 
finns i kindergarten uppdelat på tre avdelningar; Nursery (40 barn), lower kindergarten (35 barn) 
och upper kindergarten (14 barn) där barnen är ca fyra – sex år och har undervisning blandat 
med lek. I klass 1 till 5-6 finns totalt 56 skolelever.  

 
Skolämnen för nursery-barnen är; Alfabetet (A-Z) med lek, bild, matematik räkna upp till 50, 
lokalspråk (nepali, hindi, bangla), sport & lek. 
Skolämnen för LKG: Lokalspråk, alfabetet, matematik, NO-ämnen, bild, sport & lek. 
Skolämnen för UKG: Lokalspråk, engelska, matematik, NO-ämnen, bild, sport & lek, samt 
”general knowledge”. 
Från första klass studerar eleverna i perioder om fyra månader som avslutas med ”examens-
prov”. Skolårets sista och största tentaperiod är under februari månad varje år. 
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 Elever med egentillverkade förbandslådor (skolprojekt)     Dr Ghising med skolans elev ”Arti” (läs nedan) 

 
Det finns ännu ingen fast personal på Wennerström Health Centre (WHC), skolans hälso-
central, där i nuläget Mrs. Soni Moktan för journal över samtliga elever; mäter, väger samt har 
hälsosamtal med eleverna. Vid behov tillkallas den lokala läkaren (Dr Ghising) för att undersöka 

eller ta hand om enklare sjukfall. Det är inte ovanligt att föräldrar till eleverna uppsöker ”WHC” 
vid krämpor och småskador, eller få vila på britsen (vid t.ex yrsel, magont).  
 

Volontärer till ”Wennerström Health Center” är önskvärt 
Vi söker en sjukvårdsutbildad person; undersköterska, sjuksköterska/barnsjuksköterska som 
under 2020 kan arbeta EN månad eller längre som volontär med inriktning på ”WHC”. Är du 
intresserad eller känner du någon som passar för att anta detta: Kontakta Swed-Asia Travels för 
mer information: reslust@swedasia.com eller ring 0152 – 181 82. 
 
Årets sommar-monsun (som avtog i mitten av augusti) var väldig besvärlig för den fattiga 
befolkningen i Jaigaon med omnejd där många drabbades av denguefeber, andra feber-
sjukdomar och infektioner. Av eleverna på Kjell Borneland Academy insjuknade 50 barn i hög 
feber, varav fyra elever var inlagda på sjukhus, liksom även Mr. Mahesh Moktan skolans 
koordinator och eldsjäl. Samtliga tillfrisknade. Från andra olika skolor i distriktet har 10 elever 
avlidit i denguefeber under denna sommar. Många av de allra fattigaste bor utmed ett 
flodområde där stillastående vattensamlingar ökar under monsunen (där myggor frodas) och där 
möjligheten till god hygien är mycket liten.  
 
Skolans elev Arti Basfor (10 år) blev under juli månad mycket sjuk. Ett hjärtfel konstaterades 
där ”hjärtat inte ordentligt orkade pumpa ut blod” (blåsljud och hjärtsvikt). Arti blev orkeslös, 
liggandes till sängs, tappade aptit och hade svårt att sova. Operation rekommenderades och sågs 
som nödvändig för Artis överlevnad. Familjen är mycket fattig och helt utan egen möjlighet att 
bekosta detta. (Operationen skulle dessutom göras på ett sjukhus utanför Bangalore, 260 mil 
bort) Vi kontaktade Artis fadder Jens Rydström som villigt skänkte en ”grundplåt” samtidigt som 
de tidigare volontärerna Cattie och Pam satte igång en insamling bland vänner och bekanta.              
Gemensamt gav detta ett mycket gott resultat! 
 

VI VILL RIKTA ETT STORT TACK TILL ER SOM MEDVERKAT TILL ”ARTIS HJÄLP”. 
HON SJÄLV OCH FAMILJEN SÄNDER ETT INNERLIGT STORT TACK TILL ER ALLA! 
 

Familjens grannar, vänner samt skolans lärare samlade även ihop ett mindre bidrag. Insamlade 
pengar från Sverige täckte kostnaden för att Arti med sin mamma och Soni från skolan kunde 
flyga till Bangalore. (Soni var med som stöd då Arti och mamman aldrig tidigare rest alls.) Från 
Bangalore gick resan med bil till Puttaparti där Arti fick träffa sin läkare. Husrum, mat och 
mediciner bekostades av den generösa insamlingen. (På sjukhus i Indien finns ingen mat för 
patienter vilket är anhörigas uppgift att ombesörja). På sjukhuset gjordes en undersökning och 
därefter ansågs inte operation nödvändig. Arti kunde resa hem, och medicinerar nu med  
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        Artis mamma, Arti och Soni                              utanför sjukhuset                  inför röntgen 

 
tabletter och sprutor. Ett återbesök på sjukhuset skall ske efter sex månader. Visar 
medicineringen gott resultat vid återbesöket behöver hon inte opereras. Hemma såg man en snar 
förbättring där Arti fick tillbaka sina krafter. En renare hemmiljö rekommenderades och har 
ordnats. Familjen bor nu i ett litet hus närmare skolan. (infektion orsakat av dålig hygien i 
hemmiljön kan vara en underliggande orsak). Efter en tid hemma fick Arti smärtor i bröstet och 
ville inte ta sin medicin. Hon mådde dåligt av den. Då kontaktades den lokala Dr Ghising som 
utan kostnad ställde upp. Han ordinerade henne vitaminer, något som stimulerar aptiten, samt 
påpekade viktigheten att fortsätta med medicineringen. Återigen så mår Arti bättre.  
 
Som om detta inte vore nog, så avled Artis pappa under september månad. Fadern var arbetslös, 
med enstaka ströjobb och som så många av de fattiga männen i området ofta berusad. Han 
hittades död i ett dike och bars hem till bostaden där han lämnades på gårdsplanen. Artis 
mamma hade inte råd med begravning så Mahesh och Soni hjälpte till ekonomiskt. 
 
Kvar i den insamling som gjordes när Arti insjuknade finns medel till återbesök! Just nu är det 
okej med Arti och hennes mamma. Vi står i kontakt med skolan som ”stämmer av” och i 
november reser återigen Cattie Larson och Pam Björlin till skolan som volontärer under sex 
veckor. De kommer att besöka Arti och hennes mor i hemmet liksom träffa Arti i skolan. 
 
Artis mamma är en av de kastlösa kvinnorna som arbetar med sophantering i Jaigaon inom 
organisationen ”Green Revolution” (se även förra nyhetsbrevet). Green Revolution startades 2001 
och drivs sedans dess av lokala ideella krafter och är den första insats för sophantering i hela 
Jalpaiguri District. Green revolutions måtto är att ”hålla staden Jaigaon ren”. Sopor och skräp 
som affärsidkare och privatpersoner tömmer i högar utmed stadens gator, plockas varje morgon 
upp av arbetarna i Green Revolution – för hand. Med traktor fraktas soporna till den närliggande 
floden där det dumpas. – Detta är sophantering i denna del av Indien! Green Revolution har 
länge försökt få stadens näringsidkare med som sponsorer för att kunna utveckla projektet och 
även påverka politiker, men utan resultat. Sedan starten är Mr Sudhir Moktan (f.d Gorkha 
soldat) drivande i projektet, där även skolans Mr. Mahesh Moktan finns med i organisationen. 
 

      
Artis mamma (bild till vänster) i sitt arbete med sophantering i staden Jaigaon 
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VI VILL RIKTA ETT SPECIELLT TACK TILL CHRISTINA QVIST SOM MED EN 
GENERÖS GÅVA UNDER ÅRET HAR BEKOSTAT RENOVERING AV SKOLANS KÖK 

SAMT ETT NYTT MATRUM AVSETT FÖR DE ELEVER SOM INTE FÅR FRUKOST 
ELLER LUNCH HEMIFRÅN! 

 

   
Bilder kök och ”matsal” hösten 2019 

 

För barnen – eleverna på skolan – är skolområdet en oas att vistas i! Skolan har idag nya 

fräscha byggnader, fina målningar, ljusa klassrum, bibliotek med intressant referenslitteratur, 
gröna gräsytor, gungor, leksaker och en skolledning som på ett fantastiskt sätt tar hand om 
eleverna. Uppklädda i sina fina skoluniformer kommer eleverna gladeligen till skolan. 

 

     
Barnens skolmiljö är ren, fin och rolig att vistas i, men fortfarande under utveckling 

  
Elevernas hemmiljö ser helt annorlunda ut än deras skolmiljö… Fattigdomen i denna del av 
Indien är utbred och obeskrivbar. Kvinnorna sliter hårt i sin vardag, männen är ofta frånvarande 
och arbetslösa. De flesta vuxna i skolans upptagningsområde är analfabeter med mycket liten 
möjlighet att förändra eller påverka sin livssituation. För oss - att i detta område kunna följa 
utvecklingen av den skolan vi engagerat oss i – och som ni alla på olika sätt stödjer är en glädje 
och en ynnest. All den hjälp ni som fadder och sponsor ger – smått som stort - leder till en bättre 
skola och att fler barn i området får en grundutbildning. Ni är viktiga – och ni gör skillnad! 
 

    
Bostadsområdet där de fattigaste, kastlösa ”daliterna” lever och bor. 
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I skrivande stund befinner sig Fredrik Westerberg i närområdet av skolan, nu i sällskap av sin 
indiska hustru med ursprung från staden Jaigaon. Fredrik var volontär på skolan under hösten 
2014 med uppgift att arrangera och färdigställa olika bygg- och trädgårdsarbeten. Fredrik 
träffade Reshmi under tiden som volontär och sedan 2015 är de gifta. Sedan december 2016 bor 
Reshmi som fru Westerberg i Sverige (Strängnäs). Hemma i Jaigaon väntade självklart ett kärt 
återseende med familj och nära vänner. Nedan bilder från mottagande på skolan i oktober vid 
Fredriks och Reshmis uppskattade återbesök. 
 

     
 Skolans elever hälsar välkommen     Ceremoni där Fredde hälsas väl-     fr v Reshmi med mamma Renu, 

 med olika dansuppträdanden.          kommen och mottager en ”kata”.     Soni, Fredde, Mahesh. 

 

**************************** 
 

   
 Dansuppförande av elever på Indiens nationaldag         Mahatma Gandhi uppmärksammas på skolan 

 
Indiens nationaldag den 15 augusti firades på skolan med dans och sång. Det är nu 72 år 
sedan Indien blev självständigt 1947 från Storbritanien. Indien har ”två nationaldagar” där man 
även firar ”Republikens Dag” den 26 januari med anledning av att en ny grundlagen antogs. En 
annan viktig nationell helgdag (som en tredje nationaldag) firades den 2 oktober till minne av 
Indiens landsfader Mahatma Gandhis 150 åriga födelsedag. Samtliga högtider uppmärksammas 
på skolan med sång och dans som viktiga inslag.  
 
Mahatma Gandhi var en förgrundsfigur i Indiens kamp för självständighet från ”britterna”. 
Mahatma Gandhi var advokat, politiker och andlig ledare. Tidigt stod han upp för mänskliga 
rättigheter och under sin tid i Sydafrika fängslades han flera gånger för ”civil olydnad”. Tillbaka i 
Indien organiserade han fattiga bönder för protester mot höga skatter och den diskriminering 
som rådde. Gandhi kom att bli ledare för ”kongresspartiet” och stred för fattigdomsbekämpning, 

kvinnans frigörelse, samverkan mellan olika religiösa- och etniska grupper och ett slut på 
kastsystemets diskriminering. Men framförallt stred Mahatma Gandhi för Indiens frihet!  
 
Gandhi blev skjuten av en hindunationalist i februari 1948 mot bakgrund av sitt samförstånd 
med landets muslimska minoritet. Mordet skedde knappt sex månader efter att Indien blivit 
självständigt från det Brittiska Imperiet. Gandhi var grundaren av ”Satyagraha” – en tanke som 
handlar om ”motstånd mot det onda genom icke-våld” – vilket förde Indien till själv-ständighet.  
I Indien gavs Mahatma Gandhi officiellt hederstiteln ”Landsfader”. 
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Insamlade kläder till skolan - Bo och Anki Jansson har sedan 2016 ett fadderbarn på skolan – 
Tshering Sherpa. Till sitt fadderbarn samt till övriga elever har Bo och Anki samlat in kläder via 
Ankis arbetsplats Folktandvården i Strängnäs. Klädinsamlingen blev så stor att vi måste sprida 
ut leveranser av kläder till flera resor och till fler resenärer då möjligheter att frakta bagage är 
begränsad för oss. Kjell Borneland från Swed-Asia Travels reser till skolan i december och tar då 
med en första leverans!  
 

STORT TACK TILL PERSONALEN PÅ FOLKTANDVÅRDEN I STRÄNGNÄS SOM 

MEDVERKAT TILL ”ANKIS KLÄDINSAMLING FÖR ELEVERNA PÅ SKOLAN”! 
 
Vintern närmar sig i Jaigaon. Tio månader om året är det varmt, men under december och 
januari sjunker temperaturen. Som lägst är nattemperaturen ca +5C, vilket är rejält svalt sett till 
hur familjerna lever och bor (många i skjul av trä, presenningar och korrigerad plåt).   

 
************************** 

 

TILL SIST VILL VI ÖNSKA PAM BJÖRLIN & CATTIE LARSON STORT LYCKA TILL 
MED NYA UTMANINGAR SOM ÅTERVÄNDANDE VOLONTÄRER PÅ SKOLAN  

”KJELL BORNELAND ACADEMY” I INDIEN!  
 

    
Pam Björlin och Catharina Larson; Två ”klippor” som nu återvänder som volontärer på skolan 

 

I november bär det av… Catharina återvänder för sin tredje gång till skolan som volontär och 
Pam för sin andra volontärperiod. De kommer bland annat att vara skolans lärare behjälpliga 
med utveckling av den pedagogiska undervisningen. Elevernas utomhusaktiviteter med ”röris” 
(Friskis & Svettis för barn) är ett projekt som startades för två år sedan som nu skall följas upp 
och utvecklas. Information / upplysning om hälsa och hygien finns med på deras ”stående 
agenda” och mycket annat. För orten, byn, skolan och befolkningen är det unikt att ha svenska 
volontärer på plats. Stor uppmärksamhet riktas mot skolan och volontärerna. Här ovan till höger 
i bild blir Catharina intervjuad av Indisk TV under 2018. Vi följer självklart upp deras vistelse i 
nästa nyhetsbrev.  
 

Är du eller någon du känner en möjlig volontär på vår fadderskola i Indien under 
året 2020? Har du frågor – har du idéer – vill du veta mer… Kontakta Swed-Asia 

Travels i Strängnäs! Ring 0152-181 82, eller mejla till reslust@swedasia.com 
 
Tack för att du är med och stödjer eleverna på ”Kjell Borneland Academy” – En skola i det fattiga 
området Chota Mechia Busty utanför staden Jaigaon, Jalpaiguri District i delstaten Västbengalen. 
 

Att vara fadder till en elev hjälper en hel familj!  
Sprid gärna denna information – Tack för ditt stöd!  


