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NYHETSBREV JUNI 2014 
 
Till sponsorer, faddrar och andra personer som behjärtansvärt hjälpt oss att stödja den indiska 
privatskolan Kjell Borneland Academy. 
 
När jag för snart två år sedan fyllde sjuttio år och som vanligt firade min födelsedag i Indien fick jag en 
födelsedagsgåva till Kjell Borneland Academy hopsamlad av mina ditresta svenska vänner.  
”Att förverkliga drömmar är att våga förändring”, det var en av många tankar jag hade som ung. ”Att våga 
lämna det invanda för avlägsna horisonter” gav mig senare kraft till många spännande resor och 
upplevelser. 
 
Ni som bidrog med gåvan till mig i Indien möjliggjorde att två skolbarn på Kjell Borneland Academy 
under ett år fick fri utbildning, skoluniform, daglig skollunch, skolböcker och ett litet avsatt 
sparkapital på ett konto. Båda barnen som fick ta del av er gåva ser ni här nedan på bild. 
 

Maya Prahdan Summit Thapa  
 
TACK TILL SPONSORER & FADDRAR 
Jag vill med detta nyhetsbrev rikta ett stort tack för de generösa bidrag ni alla skänkt till Kjell Borneland 
Academy och som genom vår försorg funnit vägen upp till denna avlägsna platå nära gränsen till 
bergslandet Bhutan där skolan är belägen.  
 
Arbetet med att utveckla Kjell Borneland Academy har formats av hårt arbete och ett stort tålamod och 
ni som på olika sätt medverkat till skolans positiva utveckling har blivit ett föredöme för de familjer som 
har sina barn på skolan.  Här möter leenden alltid leenden när jag kommer på besök.  Barnen här liksom i 
övriga världen är bärare av framtiden och har en stark längtan att studera som ni nu hjälpt till att 
förverkliga. Vem vet när någon annan utlänning nästa gång kommer förbi den här avlägsna platsen med 
samma välvilja och intresse som ni visat. 
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Vid bygatans fot där Kjell Borneland Academy är belägen finns i bästa fall en mager ko kedjad vid en 
påle där ägarens runda öga följer varje steg när någon besökare till skolan kommer förbi. Det är som om 
personen väntar på att familjens dröm skall bli verklighet. Att få äta sig mätt, dricka rent vatten, ta på sig 
rena kläder, få sin hälsa undersökt och att barnen skall få en skoluniform. Han drömmer också om 
elektricitet till skjulet där han och familjen bor och om ett bättre liv med glädje och skratt. 
 
I närheten av Kjell Borneland Academy ligger flera klosterbyggnader där munkar med rakade huvuden 
och sandaler på fötterna sitter tätt intill varandra på låga bänkar. Hopkrupna uppfyller de rummen med 
sina vinröda kåpor och djupa röster, alla på väg mot samma mål. Här nära klosterlandet Bhutan finns tid 
att tänka, att tala, men också en tradition där mantran upprepas på etthundraåtta radbandskulor som 
dras genom buddhistens hand. Två världar, så totalt olika vår egen värld.  
Barnen på skolan kommer från olika etniska grupper; Tamang, Adibasis, Subba, Tibetan, Bengalis och 
Bhutaias. De flesta av barnen är buddhister och familjevis vandrar de efter skolans slut till munkarnas 
boning där de får bovetemjöl för att sen medverka i munkarnas bönestunder där de får upplysning. Här i 
de smala gränderna där skolan ligger bland munkarnas boningar gäller det att överleva varje dag på året. 
 
Nya faddrar & projekt 2014 
Tre skolbarn har av Husby- Rekarne Näshulta Församling i Eskilstuna fått sin skolgång, skolböcker 
skoluniform, skollunch betald under ett år. Utöver detta har avsatts en mindre summa per barn för 
framtida studier. Pengarna har skänkts av välvilliga församlingsbor på initiativ av Guje Lindeborg 
(se: www.kbfoundation.eu under rubrik: Thanks to Donators) 
 
Av Anneli och Peter Westerberg i Strängnäs får en sexårig elev (flicka) vid namn Pooja Lama från och med i 
sommar ekonomisk hjälp med ett års studier, skolluncher, skoluniform och skolböcker. Anneli som är 
lärare på Montessoriskolan i Strängnäs har med sina elever öppnat en kontakt på skolan där teckningar 
och brev kommer att utbytas. 
 
Vattenprojektet 
Redan denna månad börjar man att borra efter friskt vatten på skolområdet. Ett efterlängtat vattenprojekt 
som kommer elever, elevernas familjer och andra bybor till stor glädje. Fler än 200 personer kommer att få 
tillgång till friskt vatten när arbetet med vattenprojektet står klart. 
Projektet blev möjligt tack vare en privat donation av Göran och Ewa Wennerström i Strängnäs. 
(Besök gärna www.kbfoundation.eu Mer information kommer att uppdateras under rubriken Donate for 
Waterproject när borren om några veckor sätts i marken för att leta sig ner till 200 meters djup där 
glaciärvatten från Himalayas berg i Bhutan letar sig fram.) 
 
Läkarmottagning. ”Wennerström Ljuskontroll AB Health Centre”  
En läkarmottagning är även under uppförande och beräknar bli klar under kommande vinter. Den nya 
byggnaden består av två våningar med nya klassrum på övre våningen. På bottenvåningen uppförs en 
läkarmottagning med väntrum för skolans elever, elevernas familjer, personal och de bybor som aldrig 
tidigare haft råd att besöka en läkare/ sjuksköterska. Alla undersökningar av elever och lärare blir 
kostnadsfria och utomstående personer som bor i skolans närområde behöver inte heller betala någon 
avgift när de besöker läkarmottagningen. Skador och sjukdomar som ofta drabbar byborna består 
vanligtvis av; ormbett (ofta med dödlig utgång) malaria, lunginflammation, skärskador, uttorkning, 
diabetes och andra sjukdomar som kräver läkarbesök. Avtal har ingåtts med Anandalok Hospital i staden 
Siliguri för mer komplicerade sjukdomar. Se www.kbfoundation.eu - klicka på rubriken Donate for 
Wennerström Ljuskontroll AB Health Centre där kan ni se en kartskiss över den nya byggnaden där 
läkarmottagningen skall inrymmas. Sidan kommer frekvent uppdateras allt eftersom arbetet fortskrider. 
 
Hur kommer vi igång med volontärverksamheten?    
Till den utmaningen behöver vi redan i år svenska volontärer som kan dela med sig av kunskap och 
erfarenhet. För de fattiga bybor som bor nära skolan är en läkare något riktigt stort eftersom de flesta 
aldrig tidigare träffat en läkare.  Att på skolans läkarmottagning få möta en erfaren läkare, sjuksköterska, 
sjukgymnast eller annan vårdpersonal betyder därför mycket för ortens bybor, skolelever och skolans 
personal. En svensk sjuksköterska eller undersköterska kan tillföra skolans elever och personal samt 
barnens föräldrar mycket vad det gäller förebyggande vård och hygien, och en barnmorska skulle kunna 
arbeta med byns kvinnor när det gäller graviditet, kvinnofrågor och preventivmedel. 
 
Vilka personer söker vi till ”Wennerström Ljuskontroll AB Health Centre”..  
Swed-Asia Travels & Kjell Borneland Foundation söker dig som i första hand är vårdutbildad och som kan 
tänka sig att arbeta som volontär på skolans läkarmottagning en kortare eller längre tid. 
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Skolans grundare, lärare och elever med föräldrar tackar Wennerströms Ljuskontroll AB 

 
 
Vistelse som volontär; 
Tiden för din vistelse bestämmer du själv, den kan röra sig mellan två veckor upp till en månad. Du bor 
mycket enkelt på skolans område i ett eget rum. Du betalar dina egna kostnader för flygresan till/från 
Bagdogra i nordöstra Indien samt bilresa till/från flygplatsen och skolan. Du betalar även ditt uppehälle 
(husrum och måltider till fast pris för din vistelse). Dina måltider tillagas på skolan av anställd personal. 
Solceller för varmvatten finns på taket där du bor och tvätten hjälper vår skolpersonal dig med. Du får 
ingen ekonomisk ersättning – alltså ett rent volontärarbete. Erfarenheten och upplevelsen du däremot får 
ger dig väldigt mycket tillbaka.. 
 
 
Är du, eller någon annan du känner intresserad! 
Om du känner dig intresserad att arbeta som volontär i vårt projekt, eller om du kan hjälpa oss hitta en 
lämplig person för vårt ändamål så kontakta oss snarast för mer information. 
 
Tänk på att Du som arbetar med volontärverksamhet på Kjell Borneland Academy får en ovanlig 
erfarenhet och en upplevelse som är svårslagen när det gäller hur livet gestaltar sig på en avlägsen 
byskola i Indien. Garanterat får du här på platån som gömmer sig under molnen nya vägmärken för din 
färd och insikter att begrunda. 
  
Avslutningsvis! 
Till alla er som på olika sätt hjälpt till att utveckla verksamheten på Kjell Borneland Academy 
Om ni händelsevis kommer på tanken att någon gång i framtiden besöka skolan i Indien, tänk då på att ni 
inte är några tillfälliga turister på ett flyktigt besök. Ni är en sten bland andra stenar i en byggnation som 
kommer att fortgå i senare tidevarv. 
 
 
 Kjell Borneland 
 


