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Vi befinder os i landsbyen Malandighi i nærheden af byen 

Durgapur, et par timers kørsel nord for Calcutta, hvor 
Durgapur-hjemmet drives af organisationen AVILASH.  
Børnene er meget fattige, nogle er forældreløse, og de 

fleste stammer fra slummen i Calcutta og nærliggende 
landsbyer. Der er i øjeblikket ca. 120 fadderbørn på 

børnehjemmet, samt 75 hjemmeboende børn, hvis 
skolegang dækkes af fadderskaber. 
 

Gensyn med Durgapur 
I maj 2014 besøgte jeg og seks andre fra Verdens Børn 

Durgapur. Som jeg også beskrev i sommerbrevet var vi 
meget tilfredse med forholdene, og det varmer altid at se 
de mange børn trives og få lagt en god grund for deres 

voksenliv – ikke mindst takket være dig og alle de andre 
faddere i Verdens Børn!  

Vi havde nogle gode dage sammen med børn og ansatte, 
hvor vi fik rig lejlighed til at deltage i hverdagens 
aktiviteter med børnene. Lederen, Sandip, gør meget ud 

af børnenes skolegang, og der er ekstraundervisning på 
hjemmet for alle børnene hver aften. Men der er også tid 

til leg, hvor cricket, fodbold, dans og tegning er populære 
aktiviteter, for store som mindre børn. 
 

Ny hostel-bygning indviet 
Efter flere års arbejde med at sikre gode fysiske rammer 

for børnene i Durgapur, blev der sat et foreløbigt punktum 
i 2014, nemlig med indvielsen af den anden hostel-
bygning på området. Det er den danske organisation 

Ingeniører uden Grænser, der har finansieret – og stillet 
ingeniørbistand til rådighed for – opførelsen af bygningen. 

Den nye bygning giver både bedre plads til de børn, der 
allerede er på projektet, og vil også gøre det muligt at 
tage flere børn ind. Dette er dog ikke noget, vi kan 

garantere, da det helt afhænger af tilgangen af faddere, 
der vælger et fadderbarn på Durgapur. Vi håber også at vi 

2015 får mulighed for at sponsorere mere inventar i form 
af bl.a. gardiner, vaskemaskine, vandkølere, køkkengrej 

og computere. Nye symaskiner er allerede doneret af 
Svendborg lokalforening. 
To repræsentanter for Verdens Børn deltog i indvielsen af 

hostel-bygningen i december, hvor der var inviteret 
mange gæster, herunder myndighedspersoner, som det er 

vigtigt at have et godt samarbejde med omkring driften af 
hjemmet – og alt andet lige er det langsigtede mål med 
vores indsats også at den indiske stat skal overtage 

ansvaret og finansieringen af de børnehjem og skoler, vi 
støtter.  

 



Selvforsyning 

I starten af året blev der indkøbt fire køer, så der hver 
dag er frisk mælk til børnene. Man har også anskaffet sig 

et antal emu’er, som er udmærket spise, samt en dam, 
hvor der kan opdrættes fisk. Sammen med en voksende 
køkkenhave – som børnene har fået tildelt ansvaret for – 

bidrager det til at projektet bliver mere selvforsynende. 
Solceller har også været drøftet, og det er i det hele taget 

glædeligt, at Sandip og staben gør sig overvejelser og 
tager initiativer i retning af mere bærdygtighed – 
miljømæssigt som økonomisk. 

 
Fremtiden 

Det har været nogle gode år i Durgapur, og med en 
imponerende opbygning af de fysiske rammer på få år. En 
meget stor del af indtægterne kommer fra Verdens Børn, 

men også andre organisationer har støttet, herunder en 
hollandsk organisation, som vi arbejder tæt sammen med. 

Det er en frivillig forening som vores, og de har svært ved 
at opretholde indsamlingerne i Holland, hvorfor de har 
meddelt, at deres støtte nu udfases. Dette vil give et stort 

pres på økonomien i Durgapur, som vi den kommende tid 
må forholde os til. Sandip vil gøre alt, hvad han kan, og 

fra vores side håber vi, at vi kan finde nye midler og ikke 
mindst flere faddere. 
 

Til sidst skal der atter lyde en stor tak til alle jer faddere 
og andre støtter for hjælpen i 2014 – den har stor 

betydning for disse børns omsorg og fremtid! 
 
 

     Med venlig hilsen 
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