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Kära Vänner och 

Understödjare! 

 

I vårt majbrev berättade vi om hur hårt Covidviruset drabbat Indien och att många familjeförsörjare dog, 

vilket – utöver förlusten av en avhållen och älskad närstående – förorsakade många praktiska problem. 

Stiftelsen Brödet beslöt att genom HCC Hindustani Covenant Church bistå med 60 000 kr till skolavgifter 

för ungdomar som hamnat i den svåra situationen att inte kunna bekosta sin skolutbildning. Nu har vi fått en 

lista med namn och uppgifter på 28 ungdomar som vi glädjande nog kunnat betala skolutgifterna för under 

ett år framåt. Här berättar vi om en av dessa ungdomar, Gloria Dallu.  
 

Gloria Dallu är 19 år gammal. Hon bor i Solapur.  

Hon och hennes två yngre systrar hade en bra 

och lycklig uppväxt tillsammans med sina 

föräldrar. Fadern, Daniel Dallu, drev en liten 

bokhandel som sålde kristen litteratur. Gloria 

studerade vid Universitet i Solapur och studierna 

gick bra. Men, när hennes far blev sjuk och tes-

tades positivt för corona, förändrades situationen 

hastigt för familjen. Han lades genast in på ett 

lokalt sjukhus, men lyckades inte överleva infek-

tionen. Det var en stor chock för hela familjen. 

Problemen hopade sig när det krävdes omedelbar 

betalning av sjukhusräkningarna. Familjen hade 

inget att betala med. De hade redan spenderat allt 

de hade för pappans behandling, och ändå var de 

tvungna att betala ytterligare. Gloria och hennes 

mor kontaktade släktingar och grannar för att låna pengar. Efter massor av svårigheter lyckades de samla in 

tillräckligt med pengar så de kunde betala läkarräkningarna. 
 

Nu gällde den stora frågan Glorias utbildning. Skulle hon sluta sin utbildning eller ta ett jobb för att försörja 

sin familj ekonomiskt. Under tiden fick HCC kännedom om familjens svåra situation. HCC hjälpte modern 

så att hon kan fortsätta driva bokhandeln. Och med utbildningsstöd från Stiftelsen Brödet ordnade HCC så 

Gloria kan studera vidare. Gloria uttrycker sin tacksamhet till Stiftelsen Brödet. Hon är verkligen glad 

eftersom hon kan fortsätta sin datautbildning, Bachelor of Computer Application (BCA).  
 

HCC berättar att stiftelsens hjälpinsatser har varit livräddande på många sätt genom att det.ekonomiska 

stödet täckt omedelbara behov för människor som drabbats hårt. Under denna tid av sjukdom, död och nöd 

gjorde stödet det möjligt för människor att överleva och börja hoppas på en återställd framtid.   
 

Stiftelsen Brödet vidarebefordrar 

tacket till alla våra gåvogivare 
och sänder soliga hälsningar från 

stiftelsen och oss i styrelsen,  

Arne, Elisabeth, Ivar, Lena, Roger  

 

Blindskolan i Cooch Behar har antagit tre nya elever. 
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