
2013  |   vecka 5  |   nummer 4  |   alekuriren 13

Mer än bara
lokaltidning

Printshop • Filmproduktion
Webbproduktion • Reklambyrå

Vi kan fasad och bad
Hantverkare med 
yrkesstolthet

Bildelar och 
biltillbehör!

B I L D E L A R

HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN • TEL: 0303-74 99 55 
ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13)

www.mecaalvangen.se

FackGuiden Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

strömmen plötsligt har försvunnit...

NÖDINGE. En oförglöm-
lig resa till Indien gav 
elever från Omvård-
nadsprogrammet på 
Ale gymnasium nya 
perspektiv. 

I drygt två veckor 
åkte de runt som volon-
tärer till både barnhem 
och små byar ute i 
slummen.

Therese Kölborg, Julia 
Sundström, Nadja Bitar 
och Sara Johansson startade 
det nya året på ett minst sagt 
annorlunda sätt – med att 
jobba som volontärer i Goa, 
Indien.

Som en del av sitt projekt-
arbete bestämde de sig för att 
göra något betydelsefullt och 
samtidigt samla på sig kun-
skap och nya erfarenheter.   

– Tanken var att första 
veckan skulle vara en intro-
duktion där vi skulle lära 
känna den indiska kulturen, 
ta del av traditioner och så 
vidare, men istället fick vi 
kasta oss in i volontärsarbetet 
redan första dagen. På volon-
tärscentret där vi bodde 
pågick nämligen en tema-
vecka, Happy hearts, och 
först var vi lite tveksamma 
till att hoppa in med en gång, 
men det gick jättebra, berät-
tar Nadja.

De besökte såväl barn-

hem i större samhällen som 
små byar ute i slummen där 
människor bodde i hyddor 
byggda av pinnar och lakan. 

– Ett starkt minne är när vi 
först kom till ett av slumom-
rådena och pappan i familjen 
tog av taket på sin hydda för 
att vi skulle få något att sitta 
på, säger Julia och Nadia till-
lägger:

– Något som slog oss var 
att de som hade minst var 
lyckligast. De levde otro-
ligt enkelt, men var så tack-
samma för allting. 

Företag sponsrade
Flera tandvårdsföretag hade 
sponsrat eleverna med tand-
borstar och tandkräm som 
de delade ut på barnhemmen 
samtidigt som de höll en lek-
tion i hur man sköter sina 
tänder.

– De var lite rädda för oss 
i början eftersom deras tidi-
gare kontakter med läkare 
mest varit dåliga, säger The-
rese.

Sponsring fick de också 
från Julias jobb på kort-
tidsboendet i Nödinge. För 
pengarna köpte de leksaker, 
hygienartiklar och annat som 
barnen behövde.

Under den andra veckan 
fick de lite tid över att se sig 
om i Goa, testa yoga och gå 
på en bollywoodfilm på bio. 

Nu återstår ett omfattande 
arbete med att skriva ihop 
rapporten till projektarbetet 
som ska redovisas framåt vår-
terminens slut. 
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Inspirerade av Indien

Tacksamma. På rödfärgade sandfält bor människor i enkla hyddor gjorda av pinnar och lakan. Något som slog eleverna var 
att de som hade minst var lyckligast.

Hemma i kylan. Therese Kölborg, Julia Sundström, Nadja Bitar och Sara Johansson på Om-
vårdnadsprogrammet kom tillbaka från värmen i Goa, Indien och möttes av ett snölandskap.

Glad barnaskara. På barnhemmen uppskattades elevernas besök och presenterna de hade 
med sig. Tandborstar, leksaker och hygienartiklar togs emot med stor tacksamhet. 


