St John School – faktaruta
St John School startar det nya läsåret i juni
• St John school är en förskola och grundskola för barn i åldern 3 -16 år
2021
– men
alla
elever
kan
inte komma
tillbaka
och vänder
sig till
familjer
med små
ekonomiska
resurser. Idén
med
•
•
•

skolan är att erbjuda undervisning med god kvalitet till låg kostnad. Skolan
ligger i staden Gulbarga i södra Indien.
St John School startades 2001 av Hindustani Covenant Church (HCC),
som är ett indiskt kyrkosamfund. HCC samarbetar med Equmeniakyrkan
i Sverige.
Skolans ekonomi vilar på låga elevavgifter, samt bidrag från HCC och
svenska givare. De allra flesta eleverna på skolan får sin terminsavgift
delvis eller helt sponsrad.
Idag går 400 elever på St John School.

Vi som ansvarar för denna insamling är Thomas S. Nilsson, Gränna
Rotaryklubb och Britta Algulin, Norrtälje Rotaryklubb. Vi har haft kontakt
med skolan i många år och är nära vänner med skolans rektor Mrs Sujatha
Mulla. Vi vet att pengarna kommer fram och gör nytta. Britta och Mrs
Mulla har samarbetat kring ett antal lärarutbyten och studieresor sedan
2005. Thomas är företagare och har tillsammans med en indisk kollega
startat en musikaffär i Gulbarga och känner staden väl.

Gränna
Rotaryklubb
Covid-19 har slagit hårt mot barn i Indien och deras utbildning.
Alla skolor har varit stängda sedan i mars 2019 och bara de äldsta

Kan de börja skolan igen efter Covid-krisen?

Ja – med din hjälp!

St John School startar det nya läsåret i juni
2021 – men alla elever kan inte komma tillbaka
Covid-19 har slagit hårt mot barn i Indien och deras utbildning. Alla skolor
har varit stängda sedan i mars 2020 och bara de äldsta eleverna har fått
komma tillbaka på halvtid nu i februari-mars -21.
- Ett förlorat läsår!
Särskilt drabbade är de elever vars föräldrar blivit av med arbetet, på
grund av samhällets nedstängning. Det är människor med ”enkla jobb” i
tjänstesektorn, som nu inte längre har råd att låta sina barn gå kvar i
skolan. Många barn riskerar falla ur skolan för gott.
Covid-krisen i Indien är alltså inte endast en hälsokris, utan en långvarig
kris som påverkar utsatta familjers levebröd och barns utbildning. Barn
utan utbildning får sämre livschanser och faller lätt offer för fattigdom,
barnarbete, för tidig familjebildning, utnyttjande och psykiskt lidande.
St John School är en liten skola med ett stort hjärta. Du kan läsa mer på
webben: https://stjohnschool.business.site/ eller på skolans Facebooksida:
St.John School Gulbarga.

Du kan bidra på flera sätt:
•

Engångsinsats. Stöd en elev att komma tillbaka till skolan,
genom att sponsra skolavgiften ett år. Ett läsår kostar 2 500 kr,
inklusive skoluniform och läromedel. Du kan sponsra med 600 kr,
1 200 kr, 1 800 kr eller hela avgiften. Till nästa läsår räknar vi med
att föräldrarna har återfått betalningsförmågan, då samhället är på
fötter igen.

•

Långsiktigt åtagande. Gå in som fadder eller sponsor för ett
barn under flera år. Du bidrar långsiktigt till att ett barn från en
fattig familj får en utbildning och en framtid. Ditt bidrag är 2 2002 700 kr per år, beroende på barnets ålder. Skoluniform och
läromedel ingår. Du får namn och bild på barnet och en årlig
rapport om hur det går i skolan. Inför barnet är du anonym, det
vet bara att skolan bekostar deras utbildning.
(Kontakta Thomas S. Nilsson om du vill veta mer: 070-33 77 939)

•

Valfritt belopp. Bidra till insamlingen med valfritt belopp – en
gång eller många gånger.
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