
 
 
 

 
 
 

 

 

 
Prianka er et af de yngste børn på Happy Home 
 

 
Fra dette område kommer en del af børnene 
 

 
Jacob og John har en dansk og en norsk fadder 
 

 
Søndagshygge på Happy Home 
 

 
Kerthika fik en fadder i 2013 og er nu i god trivsel 

Kære faddere til børn på Happy Home 
 

Efter lederen af Happy Home Stephen Nathaniels død i december 2013, 

var det med både vemod og spænding, at Per Lindrup fra Verdens Børns 

bestyrelse og jeg i februar besøgte Happy Home. Heldigvis stod alt godt 

til, og selv om både børnene og Stephen Nathaniels familie var mærket 

af sorgen over hans død, gik alt i den sædvanlig gode gænge, og det var 

tydeligt, at Stephen Nathaniels enke, Margaret, og hans voksne søn 

Isaac med stor dygtighed og styrke var i stand til at føre Happy Home 

videre på bedste vis. 
 

Happy Home dannede i 2014 rammen om i alt 171 børn og unges 

hverdag og skolegang. Heraf har 60 børn og unge fadderskab hos 

Verdens Børn (projektnummer 1318), og i løbet af sommeren overtog 

Verdens Børn desuden de administrative forpligtelser for yderligere 49 

børn, der alle har en norsk fadder (projektnummer 1308), så det samlede 

børnetal nu er på 109 børn og unge. Samarbejdet med Happy Home er i 

enhver henseende en stor glæde. Børnene trives og er i de bedste 

hænder hos familien Nathaniel, og alle administrative opgaver og 

forpligtelser i forhold til Verdens Børn bliver altid opfyldt dygtigt og 

hurtigt. Børnenes skolegang og videre uddannelse har høj prioritet, og 

det er en fornøjelse at kunne følge de enkelte børns udvikling og 

fremskridt. Ved det årlige projektbesøg har jeg mulighed for at tale med 

samtlige børn og høre både om baggrunden for deres ophold på Happy 

Home og om deres planer for uddannelse og fremtid. Samtidig får jeg 

mulighed for at sige farvel til de unge, der efter gennemført uddannelse, 

nu er i stand til at klare sig selv og i mange tilfælde også kan hjælpe 

deres yngre søskende til en uddannelse. 
 

Happy Home har en stram økonomi, og det har derfor været en særlig 

glæde, at det i 2014 har været muligt at sende forskellige ekstrabeløb og 

donationer til projektet. En fadder har således doneret penge til et vand-

rensningsanlæg til børnenes drikkevand; en gruppe faddere har 

organiseret indsamling af brugte mobiltelefoner, som derefter er videre-

solgt til genanvendelse, og de derved indkomne beløb er dels blevet 

brugt til en udflugt for børnene, dels til en tiltrængt omgang maling til 

bygningerne. Endvidere har en fadder brugt sin 50 års fødselsdag som 

anledning til at indsamle penge til en ny vandboring til Bethany Gardens, 

en slags alderdomshjem for fattige uden familie, som Happy Home også 

driver, og endelig har Verdens Børn i anledning af 40 års jubilæet ud 

over fadderbeløbene givet en donation på 5.000 kroner til forskellige 

skolematerialer 
 

Desværre har jeg på grund af mit arbejde ikke mulighed for at besøge 

Happy Home i 2015, men må udsætte mit besøg til januar 2016, hvor jeg 

til gengæld planlægger er lidt længerevarende besøg.  

På vegne af Happy Home og Verdens Børn sender jeg en stor tak til 

vore faddere i såvel Danmark som Norge og ønsker jer alle et godt nytår! 
 

Venlig hilsen 
 

Hanne Matthiesen 
 

Projektansvarlig for Happy Home 
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