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Stiftelsen Zandra Perrault Minnesfonds ändamål är att, till förmån för barn och ungdomar bosatta i Eskilstuna och Strängnäs kommuner, 

främja och stödja utveckling, utbildning, undervisning, kyrklig barn- och ungdomsverksamhet samt annan verksamhet/andra aktiviteter 

inom musik, sång, litteratur, konst och andra kulturella områden genom att utge bidrag och stipendier. 

 
Redan när Zandra Perrault var liten såg omgivningen henne som en glad och öppen tjej med mycket 

kreativitet. Hon började redan som fyraåring att göra enkla tecknade serier som följdes av egna berättelser. 

Hon älskade musik och när hon i lågstadiet började spela piano kom musiken på allvar in i hennes liv. Inte 

bara att lyssna utan också att skapa musik och texter. Hon älskade att skapa, regissera och spela upp små 

teater- och dansföreställningar med vänner och släktingar. Hon började tidigt i kyrkans barnkör samt dans och 

teatergrupper för att gå vidare i musikklass och dansstudio. Parallellt med detta skrev hon dikter, noveller och 

musiktexter samt gjorde kortare filmer på sin dator. Att fotografera var också ett stort intresse. Några av de 

musiktexter hon skrev hann hon tonsätta innan hon tragiskt gick bort bara 14 år, 6 månader och 23 dagar ung.  

Zandra drömde om att bli artist eller författare för att sprida sitt budskap i världen . Stiftelsen har utifrån 

Zandras drömmar och visioner, ett uppdrag att samla in medel och dela ut dessa medel i form av stipendier 

till enskilda och organisationer som verkar i den anda som Zandra levde för. Stiftelsen delar årligen ut 

stipendier till barn och ungdomar enskilt eller via organisationer för att stödja de barn och ungdomar som har 

samma drömmar och visioner som Zandra hade när hon fanns vid vår sida. 


