
Sofias rapport - Lite tankar och känslor kring våra rundresor i Indien 

 

Så har vi passerat mer än halvvägs genom vår resa i Indien. Det har gått fruktansvärt fort men 
samtidigt känns det så längesen man sa hejdå till familjen. Det känns som en evighet har gått 
sedan man sov första natten i vårt rum här i Resource Center. Nu är ju detta vårt hem här i 
Indien. En plats där man känner sig trygg och som man längtar till när man sover någon 
annanstans. I början av vår resa sov jag oroligt. Jag var rädd för ljuden, strömavbrotten, 
hundarna som härjade utanför. Nu känns kombinationen av dessa som rena godnattvisan.  När 
vi är ute på rundresor kommer sömnsvårigheterna tillbaks. Då längtar man hem, både 
sverigehem men även hem till Pune. På våra rundresor har man ofta kommit fram sent, hälsat 
snabbt på dem som ska ta hand om en och blivit placerad i ett sovrum för att ”take rest”. Även 
om vi varit dödströtta just då har det varit svårt att komma till ro i den nya miljön. Men jag 
ska inte bara tjata om våra sömnproblem! Låt mig berätta mer om dessa fantastiska rundresor 
vi fått vara med om. Dessa har absolut varit riktiga höjdpunkter på vår resa hittills. 

 

Solapur 

Den 17/8 hade vi vårt första möte med Rev. Steven David. Han undrade vad vi som 
volontärer hade lust att hitta på i Indien. Vi kom in på ämnet rundresor. ”Could you go with 
Mr. Philip to Solapur today?” frågade pastorn. Helt oplanerat på typiskt indiskt vis. “OK!” sa 
vi glatt, åkte hem och packade väskan. Sedan plockade Mr. Philip upp oss och så åkte vi 
tillsammans tåg till Solapur. Det var en speciell upplevelse bara det. Det var trångt och 
luktade fruktansvärt, men vi hamnade mitt emot ett gäng indiska ungdomar som vi snackade 
lite med så det var trevligt.  

Väl framme hamnade vi i ett hus som både inkluderade Dr. Urunkars hem, gästhem och 
kyrkans office. Det var en rejäl byggnad. Där skulle vi sova. Dagen därpå åkte vi, tillsammans 
med Dr. Urunkar, ut för att besöka sjukhuset där han jobbar. Sjukhuset ligger långt ute i 
vischan, i den lilla byn Karamba. Det var verkligen en upplevelse att komma dit. Karin, som 
har sommarjobbat inom äldrevården och jag, som planerar att en dag bli barnmorska, tyckte 
verkligen att det var intressant att få se och höra hur det funkar med sjukvård i ett land som 
detta. Sjukhuset vi fick besöka var inte alls som ett sjukhus hemma i Sverige, allt var så 
mycket… sämre. Mindre. Smutsigare. Men samtidigt är det befolkat med eldsjälar till 
personal som ger allt för att verksamheten ska fungera, de var väldigt imponerade och 
inspirerande att få möta. Vi frågade lite om hur det fungerar för så fattiga människor att söka 
vård på sjukhuset. Hur gör man om man behöver vård men inte har några pengar? Det rör ju 
sig om så många människor, hur gör man egentligen? 

Då berättade han om de andra projekten. Projekten som går ut på att hjälpa människor att 
starta en business, att tjäna egna pengar. Istället för att bara ge människor och familjer bidrag 
så kan de istället få hjälp i form av mikrolån och t ex ett lite boskap. Då har de nya 
förutsättningar att kunna dra in egna pengar och på så sätt få en säkrare framtid ekonomiskt. 



Det ger kanske ingen hjälp på direkten, men i längden är det en mycket bättre lösning. Ett 
annat sätt är att ge unga människor utbildning i jordbruk. Vi fick åka och möta en ung kille 
som lyckats starta en egen restaurang tack vare nämnda bidrag och en utbildning. Hans ringa 
djurskara hade med tiden utökats och han hade en liten gård med massa höns, ett gäng kor och 
lite odlingsmark utanför sin restaurang. Det var minst sagt imponerande att se! 

 

Dr. Urunkar visar oss förlossningssalen 

 

Den unge restaurangägaren och hans hönor 



Vi fick även besöka en liten skola som ligger i samma område som sjukhuset. Där fick vi 
hälsa lite snabbt på barnen. Första gången vi var i en indisk skola! Barnen hade söta uniformer 
på sig och de blev väldigt glada när vi kom och hälsade på. Vi fick även besöka en större 
skola, den är granne med huset vi bodde i, där går det 1500 elever i årskurserna dagis till nian. 
Där fick vi vara med på en storslagen morgonsamling där alla ungar radade upp sig på 
skolgården, någon läste upp lite nyheter och sedan vrålade alla barn en morgonbön. Väldigt 
annorlunda och spännande att skåda. Barnen verkade glada att se oss och de var väldigt 
nyfikna och hade många frågor. Vi gjorde ”misstaget” att börja ta några ungar i hand och 
hälsa på dem ordentligt, och ja, sedan kan man säga att vi hade att göra när ALLA ville skaka 
hand med oss. Men det var bara roligt.  

 

Karin och glada skolbarn i Solapur! 

I Solapur sysslar HCC även med ett stort ”vattenprojekt” som kort sagt går ut på att bygga 
brunnar på landsbygden och att samla ihop regnvatten under monsunen. Just i år har det 
regnat dåligt. Vi fick följa med för att se hur vatteninsamlingen fungerar, där vi möttes av 
enorma vattenhål som bara stod halvfyllda, om ens det. Det är ett tufft år för bönderna vars 
verksamhet är beroende av regnet. Vi trodde att det skulle regna varje dag under hösten här i 
Indien men det har mest varit klar himmel och strålande sol. Det är väl visserligen skönt för 
oss kan man tycka. Men när det regnar, ja då regnar det med besked. Inget duggregn precis. 
Och då gläds vi åt vädret. Mer regn åt Indien, tack! 

Jag måste berätta om en väldigt rolig händelse i Solapur. Varje morgon, middag och kväll 
gick vi över till Mrs. Mtata som lagade god mat till oss. I början var stämningen lite ”stiff”, 



typ ”hej här kommer vi, två främlingar, och blir serverade i ditt hus, tackar”. Det kändes lite 
märkligt. Men allt eftersom vi lärde känna varandra blev det bara roligare och roligare. Vi 
började hänga kvar längre stunder efter middagarna, vi sjöng sånger och dansade ”vi äro 
musikanter” otaliga gånger. Den fick de aldrig nog av. Jag fick lära mig sjunga ”O store gud” 
på maharati. Sista kvällen frågade hon om vi inte kunde lära hennes söndagsskolebarn lite 
sånger. Jovisst, sa vi, varpå hon går ut på gården och två minuter senare kommer tillbaka med 
24 ungar i släptåg. Alla barnen sätter sig på golvet i hennes lilla vardagsrum och så kör jag 
och Karin igång med en hejdundrandes sångstund. Det var väldigt, väldigt roligt. 

Aurad 

Efter ett par dagar i Solapur styrde vi kosan mot Gulbarga för en snabbvisit. Eller närmare 
bestämt Aurad, en liten förort till staden. Där fick vi bo på St. Lukes Hospital (alltså inte på 
sjukhuset, men i deras lilla gästhem på området) En liten dam (som jag tyvärr inte minns 
namnet på) tog väl hand om oss och lagade mat till oss. Vi åt lunch tillsammans med Dr. 
Abraham som jobbar på sjukhuset, mycket snäll och mysig människa. Sedan tog han med oss 
på en tur och visade oss runt. Vi fick besöka patienter och hälsa på personal. Sjukhuset har 
inriktat sig på sjukdomar såsom HIV och tuberkolos, samt familjeplanering och förlossningar. 
Vi fick som sagt träffa en del patienter (vissa med både HIV och TBC) och det var minst sagt 
gripande. Bland de HIV-smittade fanns en 20 årig tjej, änka, med två barn. Hon hade fått 
diagnosen samma månad. Sådana möten ger en perspektiv. Vi hade kvällen innan ojat oss 
över att där inte fanns något wifi på området. Då kan man gott behöva sig en tankeställare… 
Vi är så fruktansvärt bortskämda så det är inte sant. När man får möta en värld som man bara 
läst om i tidningar och sett på nyheterna fattar man det. Men det är svårt att ta in den här 
världen om man aldrig får möta den på riktigt tror jag. Den värld som patienterna på sjukhuset 
lever i är för hemsk för att kunna förstå, man behöver åka dit för att se det. Ändå kändes det 
nästan som på film… det är svårt att beskriva! 

	  

Detta	  är	  arkivet	  för	  alla	  HIV-‐smittade.	  Varje	  patient	  har	  en	  färgad	  mapp…	  



Gulbarga 

 

Efter en natt i Aurad åkt vi in till Gulbarga för att hälsa på i en skola. Den snälla rektorn, Mrs. 
Mulla, visade oss runt, bjöd på lunch och fika och visade oss stan. Det var så himla roligt att 
få hänga med barnen i skolan! Vi gick runt från klassrum till klassrum, sjöng med barnen och 
lärde dem lite fraser på svenska. Jag frågade de lite äldre ungdomarna om de kom ihåg min 
kusin Jenny som var i Gulbarga hösten 09. ”Ooooh yes!” svarade de. ”Both Jenny and Annika 
are our best friends!!”. De kom ihåg sångerna de lärt dem. Det var väldigt roligt att få träffa 
barnen som min kusin talat så varmt om. Vi lärde dem även lite nya, men det är sant så som 
alla volontärer säger – ”Aramsamsam” är svårslagen. En stor favorit hos nästan alla barn i alla 
åldrar…Vi besökte även dem gamla skolbyggnaden som numera är ett sjukhus. Det var en 
sorgsen Mrs. Mulla som berättade om vart hennes gamla klassrum och kontor en gång legat. 
Hon saknade sin gamla skola. Men den nya är hur fin som helst. Och barnen verkade trivas 
väldigt bra! Vi tyckte mycket om Gulbarga, dock fick vi bara spendera en dag där. Men det 
var en rolig stad att besöka! 

 

 

Lunchdags i Gulbarga! 

 



Aurangabad 

Den 14 september begav vi oss tillsammans med församlingsmedlemmen Monish till hans 
hemstad Aurangabad. Han (och HCC) driver ett pojkhostel utanför staden. Där bor pojkar i 
blandade åldrar som av någon anledning inte kan bo kvar hemma eller kanske inte har något 
annat hem. På hostlet får se sova, äta, plugga och leka. På dagarna studerar de i en skola i 
grannbyn.  

Vi hade väldigt roligt med dessa killar på hostlet. Vi hann spela både fotboll, bandy, cricket 
och volleyboll. Vi lärde dem spela King (bolleken man alltid spelade på rasterna på 
mellanstadiet, så var det för mig i alla fall). Barnen var så goa och roliga! Vi skulle gärna vilja 
åka tillbaka dit, men just nu har vi ett ganska späckat program här i Pune. Vi får se om det 
hinns med en till tur dit. 

 

 

 

Det var väldigt spännande att hänga med Monish. Han tog med oss för att kolla in 
vattensamlarprojekten i Aurangabad och vi promenerade i timmar på indiska landsbygden. Vi 
gick genom höga majsfält, genom bananodlingar och i träskmark. Jag, som är fruktansvärt 
rädd för ormar, var lite nervös. Men Monish, som är ormexpert, lugnade mig. Han visste hur 
man skulle göra om ormarna kom till attack. Vi fick se hur jordbrukarna bodde i sina små små 
byar mitt ute i ingenstans. Och han tog med oss till de mest facinerande utsiksplatser man kan 
tänka sig. Det är så oerhört vackert i Aurangabad. Ja, Maharashtra är överhuvudtaget en 
jättevacker stat med magnifik natur.  



  

Vattensamlingar med för lite vatten i… 

 

Vackra Aurangabad	  



Bombay	  

Vi var i Bombay några dagar med vår rumskamrat Ashskay som jobbar med HCC:s projekt. 
Han visade oss vad HCC håller på med i Bombay. Ett av projekten är belägrat på Asiens 
största soptipp. 
Där jobbar hundratals, säkert tusentals barn med att samla skräp. De samlar gummi, metall, 
plast osv för att sälja för en knapp peng till återvinning. På denna enorma soptipp där 
femtusen sopbilar tömmer varje dag bor det massor med människor. Där bedriver HCC en 
enkel slumskola för de barn som kan gå. Vi lärde barnen spela memory, vi sjöng lite och blev 
nedsmetade med henna. Om ni har sett filmen Slumdog Millionaire så vet ni vilken soptipp vi 
pratar om. Om inte, se den! Otrolig film! 
Under de dagar vi var i Bombay fick vi även uppleva den indiska Garneshfestivalen. Indierna 
dansade fram på gatorna till trummor och bollywoodmusik. Det var en riktig folkfest, även för 
oss som tittade på. 
Vi fick även se kontrasternas Bombay. Hur en gata kan vara full med tjusiga bilar, fina 
restauranger och butiker med människor i designerkläder och senaste teknikprylarna. 
Samtidigt bor det familjer på trottoarer med träd som tak. Det går inte att beskriva känslan 
man får i en sådan stad men nu förstår vi vad alla menar som har försökt förklara hur 
”dubbelt” det känns i Bombay. 
 

 
Memoryspel! 



 

Detta var lite om våra rundresor vi fått åka iväg på. Det har varit både spännande, roligt och 
jobbigt att vara iväg. Vi har på alla resor blivit väldigt väl omhändertagna av alla. Både jag 
och Karin känner oss så tacksamma som får vara med här! 

Sofia Sporre, Pune, 25-10-1012	  

	  	  


