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Kjell Borneland Foundation, Indien 

Jaigaon (Indo-Bhutan border) 

 

TILL STOR GLÄDJE HAR SKOLANS ”HÄLSO-CENTER” KUNNAT FÄRDIGSTÄLLAS 
OCH UNDER DECEMBER 2018 INVIGTS SOM ”WENNERSTRÖM HEALTH CENTRE” 

 

 
 
Det svenska företaget Wennerström Ljuskontroll AB har under flera år stöttat byggnationen av 
den nya skolbyggnaden som pågått i flera etapper. Som volontär på plats kunde sjuksköterskan 
Lotta Severin tillsammans med Cattie Larson under december 2018 driva igenom att färdigställa 
ett rum för ”Wennerström Health Centre” som invigdes med bandklippning, högtidliga tal och 
media på plats. 
Invändigt har väggar har målats i ”svenska färger gult & blått” där rummet inretts med brits, 
dokumentskåp, skrivbord och stolar. Separat toalett och handfat är installerat och journaler för 
samtliga elever är förberett. 
 

   
          Dr. Ghising klipper bandet - Lotta Severin här i intervju med Tv-stationen ”Bengal News” 
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Det nyinvigda ”Wennerström Health Centre”  

 

STORT TACK TILL WENNERSTRÖM LJUSKONTROLL AB 
 STORT TACK TILL LOTTA SEVERIN MED FAMILJ OCH VÄNNER  

         STORT TACK TILL CATTIE LARSON MED FAMILJ OCH VÄNNER  
 

STORT TACK TILL ALLA SOM PÅ OLIKA SÄTT BIDRAGIT TILL ATT MÖJLIGGÖRA 
”HÄLSOPROJEKTET” PÅ SKOLAN ”KJELL BORNELAND ACADEMY” I INDIEN! 

 

 
 
Målsättningen är nu att skolans elever, personal, samt elevernas familjemedlemmar skall få 
tillgång till fri vård och hjälp vid enklare besvär liksom att skolans elever skall genomgå enklare 
undersökning, journalföras och följas upp. Vi vill även lägga fokus på information för skolans 
flickor och pojkar som närmar sig puberteten. För att genomföra projektet behövs volontärer 
och frivilliga insatser. För ”friskare barn” i det fattiga området behövs resurser… Väcks ditt 

intresse att vara volontär på ”Wennerström Health Centre” på vår fadderskola i Indien; kontakta 
oss med mejl till reslust@swedasia.com eller ring oss på 0152-181 82, 181 83.  
 
Vi startar nu ett ”fadderskap för hälsocentralen” där du kan hjälpa till med 125:-/ månad 
eller 1500:- / år till   BG: 228-9312  *  Skriv vårdfadder på din inbetalning 
Som vårdfadder hjälper du till att driva det enkla hälsocentret ”Wennerström Health Centre” i 
nordöstra Indien där skolans elever, personal och bybor utan ekonomiska förutsättningar får 
nödvändig enkel behandling och rådgivning. – kontakta oss för mer information! 


