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Efter att Blindskolan i Cooch Behar p.g.a. coronapandemin en tid varit helt stängd har skolan - eftersom smittsprid-

ningen minskat - sedan en tid kunnat öppna internatet för de äldre elever som har viktiga examensprov framför sig. 

På skolan har de tillgång till internet, vilket de ofta inte har i sina hembyar. Ungdomarna var glada över att vara 

tillbaka. En datakurs anordnades också för dessa högstadieelever. Även några yngre elever som har familjeproblem 

har fått bo på skolan - allt enligt gällande restriktioner. Via telefon har skolledningen även regelbunden kontakt med 

övriga elever, och sedan gränserna mellan olika delstater öppnats har man också kunnat besöka de elever som har 

sina föräldrahem i Assam och överlämna matpaket även till dem.  
 

           
 

 

Blindskolans omsorg sträcker sig även utanför skolans egna 

elever. Suchitra har en syster som lider av pneumothoras (s.k. 

hål i lungan). Suchitras önskan är att utbilda sig till sjukskö-

terska, en treårig utbildning. Flickorna kommer från en 

kristen fattig familj. Fadern försörjer sig och sin familj som 

rikshaförare, men inkomsten räcker inte till för att bekosta 

dotterns utbildning. Suchitra skrev ett brev till Blindskolan och berättade om sin situa-

tion. En svensk familj som genom Stiftelsen Brödet fick höra talas om Suchitra åtog sig omgående att bekosta hennes 

utbildning. Suchitra kan nu glad i hågen starta den 200 mil långa färden från Cooch Behar till skolan i Bangladore. 
 

Blindskolan och stiftelsen tackar för allt stöd under det gångna pandemiåret och hoppas på fortsatt stöd under 2021. 
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