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USPASTORP. Nyss 
hemkomna efter en tre 
veckor lång vistelse i 
Indien.

Ingegerd Ekstedt 
Brattgård, Daniel 
Brattgård, Lena Jan-
nesson och Kurt Jan-
nesson besökte St Luke 
Health Centre i Gul-
barga för att överlämna 
33 000 svenska kronor, 
motsvarande knappt 
250 000 indiska rupee.

– Det är tack vare 
generösa alebor som 
skänkt och köpt prylar 
på vår loppmarknad, 
säger Daniel Brattgård 
till Alekuriren.

Sedan ett antal år tillbaka har 
Rotary i Ale samt en frivillig-
grupp arbetat med att få in 
pengar till ett sjukhus i Gul-
barga, som doktor Abraham 
byggt upp efter den vision 
som föddes hos honom i 
mitten på 90-talet.

– Totalt har vi lyck-
ats samla in drygt 100 000 
kronor under de åren som 
hjälparbetet varit igång, 
berättar Ingegerd Ekstedt 
Brattgård.

En viktig inkomstkälla 
har varit de loppmarknader 
som genomförts i Uspastorp. 
Den tredje i ordningen ägde 
rum i augusti förra året och 
överskottet från det arrang-
emanget blev 33 000 kronor.

– De pengarna åkte vi 
för att överlämna till doktor 
Abraham. Bankerna i Indien 
kunde inte hjälpa oss, så 
det blev till att göra uttag 
i bankomaterna. Vi tömde 
apparaterna på pengar. I 
indiska mått mätt så är 33 
000 svenska kronor otroligt 
mycket pengar, säger Inge-
gerd.

Alla bidrag går till att rusta 
upp sjukhuset i Gulbarga. 
Tidigare gåvor har bland 
annat inneburit att sjukhu-

set berikats med en toalett, 
ett väntrum, en tvättplats, en 
kokplats och en stenbelagd 
gårdsplan.

– Självklara saker för oss, 
men så är det inte i de fattiga 
delarna av Indien. Tacksam-
heten är oerhört stor och en 
metallplakett är uppsatt där 
sjukhuset framhåller Rotary 
och Uspastorp för de insat-
ser som gjorts, säger Kurt 
Jannesson.

– Det senaste pengatill-
skottet ska användas för att 
iordningställa en brunn, så 
att avföringen från sjukhuset 
kan pumpas ut som gödsel på 
fälten. Det finns en så kallad 
septitank idag av gammalt 
slag som förmultnar i en 
trekammarbrunn. Överskot-
tet rinner i ett dike och ner 
genom byn. Den investering 
som nu ska göras blir ett lyft, 
inte bara för sjukhuset utan 

för hela byn, betonar Kurt.
Med sig på sin tripp till 

Indien hade Daniel, Inge-
gerd, Lena och Kurt också 
flera väskor med barnklä-
der, som vänner och bekanta 
skänkt.

– Barnkläderna delades ut 
till de absolut fattigaste famil-
jerna i byn. Glädjen var enorm. 
Mötet med dessa människor 
berörde oss verkligen, förkla-
rar Lena Jannesson.

Kommer insamlingen 
till sjukhuset i Gulbarga 
att fortsätta?

– Ja, i någon form. Vi har 
lite planer på kommande pro-
jekt. Bland annat har vi en idé 
om att starta upp ett 90-konto 
där folk kan sätta in pengar. 
Det är heller inte omöjligt 
att det blir ytterligare någon 
loppmarknad vad det lider, 
säger Kurt Jannesson.

– Det är fantastiskt hur 

vi med förhållandevis små 
medel kan göra en sådan oer-
hörd stor nytta för så många 
människor i ett annat land. 
Tack alla alebor som bidragit 
på ett eller annat vis!

Bränsleförbrukning blandad körning 3,8 – 7,2 liter/100 km. CO2-utstäpp 99 – 123 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad.
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Tacksamheten över de hjälpinsatser som godhjärtade alebor bidragit med är stor hos invånarna i byn Gulbarga.

Pengagåvorna används till att rusta upp St Luke Pengagåvorna används till att rusta upp St Luke 
Health Centre i Gulbarga. Sjukhuset har bland Health Centre i Gulbarga. Sjukhuset har bland 
annat kunnat iordningställa en tvättplats.annat kunnat iordningställa en tvättplats.

En toalett har byggts tack vare de pengar som 
skänkts.

– Pengagåva 
förmedlad till 
sjukhus i Indien

Små medel gör stor nytta


