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Kära Vänner och 

Understödjare! 

 
Från Blindskolan i Cooch Behar i Indien har vi fått följande 

brev från rektorns son, Raj Chhetri, som är vår kontaktman:   

 

Vi närmar oss nu slutet av ännu ett år och alla vi från 

Blindskolan vill tacka er för att ni som alltid finns med oss 

som en stark stöttepelare.  

 

Varje år vi brukar göra lite extra inför jul. Vi skulle nu vilja 

dela med oss av det vi planerar att anordna denna jul. 

 

I nuläget har vi 45 elever på internatskolan som går i 

mellanstadiet och i gymnasiet. De övriga c:a 30 lågstadie-

eleverna som p.g.a. coronarestriktionerna f.n. bor hemma i 

sina respektive byar kontaktas via telefon av lärarna som sysselsätter dem med uppgifter och vi besöker dem 

för att dela ut mat. De årliga proven genomförs andra veckan i december. Vi kommer att ha julfest med 

jullunch med elever och personal med familjer den 17 december och den 18:e får eleverna sin julklapp. 

Sedan stänger skolan under jullovet. 

 

I år planerar vi att under julsäsongen ge 50 fattiga kristna familjer matpaket avsedda att räcka en månad. 

Paketen kommer att innehålla olika matvaror, grönsaker, frukt och ägg för c:a 500 kr per familj. För 50 

familjer blir summan 25.000 kr. Julklappar (varma tyger eller dagligvaror), till 25 barn och 20 änkor i byn 

beräknas kosta runt 5.000 kr totalt. 

 

Om några av er vill vara med att ge hjälp och lite glädje till de fattiga familjerna, barnen och änkorna i 

byarna, så är vi mycket tacksamma.   

 
Stiftelsen Brödet vidarebefordrar hälsningen och tacket från Blindskolan till alla våra gåvogivare 

och sänder Adventshälsningar från stiftelsen och oss i styrelsen, Arne, Elisabeth, Ivar, Lena, Roger  
 

Stiftelsen Brödet, BG 900-4201, PG 90 04 20-1, Swish 1239004201  

Org.nr: 802401-2844, www.stiftelsenbrodet.se, E-mail: kontakt@stiftelsenbrodet.se.  

Postadress: Stiftelsen Brödet, Att. L.Åkerlund, Grev Turegatan 64, 114 38 Stockholm Tel: 070-2545233.  

Styrelse: Lena Åkerlund, ordf, Roger Arvidsson, sekr, Arne Wikström,  

Suppl: Ivar Boman, Elisabeth Kedland Hofberg 
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