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Kære sponsor 

 

Det er blevet sommer i Danmark, og vi vil gerne sende dig på ferie med en sommerhilsen fra Periamma og 

med en beretning fra et af vores projekter i Indien: indvielsen af det nye ”Knowledge and Technology 

Center” i Porto Novo. 

 

Juniper Networks Knowledge & Technology Center 

 

Den 30. januar 2013 var en stor dag på Seva Mandir skolen i byen Porto Novo, Tamil Nadu, Indien! 

Dette var dagen, hvor vi indviede det nye Videns- og Teknologicenter for de op mod 2.000 børn, som i løbet 

af ugen har deres gang på skolen. Centeret skal være et sted, hvor børnene kan lære om moderne teknologi 

som internet og computere. Det er væsentligt, at også fattige børn får sådanne færdigheder, hvis de en dag 

skal kunne klare sig på et arbejdsmarked, hvor internettet er en selvfølge. 

Projektet har bestået i at renovere en bygning til formålet, og så er der indført højhastighedsinternet. Der 

er opsat computere, storskærm og projektor, så lærerne kan undervise klasserne i brug af computere, og så 

de kan se film. Centeret skal også være et kreativt miljø, hvor man kan blive inspireret og lære at bruge sine 

kreative evner. Lokalerne er dekoreret i inspirerende farver, og Lego har doneret nogle store kasser med 

Lego, som bruges i undervisningen. Børnene bliver dermed via samarbejde i grupper udfordret til at være 

kreative og opfindsomme. 

 

 

 

Ole Høyer fra Periamma fortæller ved indvielsesfesten om centerets muligheder 

 



                                                                      
 

 

 

Skoleeleverne lytter til skolelederens tale ved indvielsesfesten 

 

Der skal lyde en stor tak til vores sponsorer til dette projekt: 

� Juniper Networks Foundation Fund – er hovedsponsor på projektet med støtte til bygninger, 

inventar, internetforbindelse, projektor og storskærm og til lærerlønninger det første år. 

� Microsoft – har doneret 15 computere til centeret 

� Lego – har doneret Legoklodser 

 

 

 

Vi i Periamma-teamet vil ønske jer alle en god sommer og endnu engang takke jer alle for jeres støtte til 

vores arbejde! 

 

 

 

Periamma-teamet 
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