
 
 
 

 
 
 

 

 

 
Der er flest drenge i Kariyalur 
 

 
Børnene får sund kost med masser af grønsager 
 

 
Vasketøjet lægges til tørre på taget 
 

 
Peter og Hanne betragter det nye vandbassin 
 

 
Søstrene Ramba og Sasikala 

Kære faddere. 
 
Det har igen været et godt og stabilt år for børnene i Kariyalur. Der er 
stor søgning til børnehjemmet, og alle pladser er besat. Der er plads til 
ca. 350 børn, og heraf har 71 fadderskab hos Verdens Børn. De øvrige 
har fadderskaber hos en amerikansk organisation. De fleste af børnene 
kommer fra afsidesliggende landsbyer i området, hvorfra der ikke er 
nogen transportmuligheder, så en plads på børnehjemmet og skolen i 
Kariyalur er den eneste mulighed, hvis børnene skal have en regel-
mæssig skolegang.  
Næsten alle børnene kommer fra fattige daglejerfamilier, og har ofte kun 
én forsørger, men heldigvis blev der også plads til 3 små faderløse 
søstre, der mistede deres mor i begyndelsen af året og nu er forældre-
løse. Den yngste er kun 4 år, ellers starter børnene som regel først i 
Kariyalur, når de er fyldt 5 år. 
I februar besøgte Per Lindrup fra Verdens Børns bestyrelse og jeg 
Kariyalur, og det var da meget rørende at opleve, hvordan de ældre børn 
tog sig særlig godt af de tre nyankomne småpiger. Vi kunne i det hele 
taget ved selvsyn konstatere, at Kariyalurs børn trives og har det godt. 
Lederen, Benjamin Sudhakar, er dygtig og omhyggelig med det 
administrative arbejde, og hans kone Priscilla tager sig omsorgsfuldt af 
børnenes ve og vel godt hjulpet af sympatiske og dygtige børnepassere. 
Priscilla er meget opmærksom på, at børnene får en god og nærende 
kost, og vi så masser af grøntsager i de lagerrum, hvor der opbevares 
madvarer.  
En del af især de yngste børn er plaget af meget tør hud, og sammen 
med Priscilla arbejder vi nu på at få lavet et solvarmeanlæg, så børnene 
kan få bad i varmt vand. Kariyalur ligger i bjergene, og både luft og vand 
kan være meget afkølet om morgenen, især i vinterhalvåret.  
Siden besøget i 2013 var der lavet en del forbedringer, bl.a. var køkkenet 
blevet grundigt renoveret, der var lavet nye latriner til drengene, og 
takket være en ny vandledning, som har været et stort ønske i mange år, 
var der nu også et stort nyt vandbassin, så man er sikker på at have 
tilstrækkeligt vand også i tørkeperioder.  
Her i januar venter der børnene en stor oplevelse, idet Benjamin i sin 
julemail fortæller, at alle børnene skal på udflugt til Chennai, hvor de bl.a. 
skal besøge lufthavnen og opleve havet. Det bliver en kæmpeoplevelse 
for dem. Næsten ingen af børnene har været uden for det afgrænsede 
bjergområde, hvor de bor. Deres begrebsverden er ret fattig, og da 
Verdens Børn i forbindelse med 40 års jubilæet gav en særlig donation 
på 5.000 kroner til projektet, var Benjamins ønske da også en projektor, 
som gør det muligt at vise billeder og film for børnene.  
Desværre har jeg ikke mulighed for at tage til Sydindien i 2015, men 
glæder mig desto mere til et nyt besøg i januar/februar 2016. 
På vegne af børnene i Kariyalur og Verdens Børn sender jeg jer alle en 
stor tak for jeres støtte og ønsker alle et godt nytår. 
 
Venlig hilsen  
 
Hanne Matthiesen  
Projektansvarlig for Kariyalur 
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