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På Santibari er der i årets løb kommet en større tilstrømning af nye piger. Vi har  

sagt farvel til dem, der er færdig med skolen og skal hjem igen til enten 

videreuddannelse eller blot hjem til familie. På Santibari er der således i dag 53 

piger, som alle har en fadder, og 21 børn på Santibaris egen lille forskole kaldet 

crechen, som støttes af faddere. Det drejer sig om børn fra børnehaveklasse til 4. 

klasse. De 21 børn bor i omegnen og går på skolen sammen med Santibaris 

yngre børn. 

 

�ye børn. 

Børnetallet på Santibari er øget med 7 børn. Heriblandt er der til alles store fryd 

kommet et tvillingepar på 11 måneder, som af de andre piger bliver forkælet ud 

over alle grænser 

 

Skolegang og det daglige liv. 

Hvert år er der piger, der afslutter 12. klasse med en eksamen. Således også i 

2014. De store piger går i den nærliggende missionsskole, hvorimod de mindre, 

som ovenfor fortalt, går i Santibaris egen lille skole. Børnenes lektielæsning 

støttes efter behov af de lærere, der er ansat på Santibari. Lektielæsning er 

”skemalagt” for pigerne, hver dag både morgen og eftermiddag.  

 

Kreativiteten dyrkes via dans, tegning og sang hver dag. Det er helt sikkert, at 

besøgende underholdes på fineste vis med de mange indiske danse, pigerne 

kender. Dans er meget populært.  

 

Tegnekonkurrence 

I forbindelse med Verdens Børns 40 års jubilæum havde vi udskrevet en 

tegnekonkurrence for alle børnene i Verdens Børn og flere danske skoler. 

Temaet var ”Venskab mellem verdens børn”. En tegning fra Santibari vandt  

3. pladsen. Flere af disse tegninger er lavet til postkort, som kan købes via vores 

hjemmeside eller bladet.  

 

Bygninger og fornyelse. 

Bygningerne på Santibari, hvor pigerne lever og bor, har et evigt behov for 

fornyelse. I 2014 blev en stor del af bygningerne omkring crechen renoveret. 

The nursery, hvor de mindste holder til, var meget nedslidt, og da der er 

kommet flere ”mindre børn” til, har Santibaris leder Kanti Halder valgt at dele 

gruppen op i to. De større børn har fået lavet et meget charmerende stort rum 

med rigelig plads til udfoldelse af enhver art. Det gamle rum til de mindste er 

herefter blevet renoveret smukt takket være en flot fondsstøtte.  

 

Seva Kendra 

Til Santibari er knyttet en sygeplejeklinik, hvor tre sygeplejersker og en hjælper 

er ansat. Deres hovedopgave er forebyggende sundhedsarbejde i de 

omkringliggende småbyer. Området omkring Narayanpur, hvor Santibari og 

Seva Kendra ligger, er et meget fattigt område, hvor transportmuligheder er 

yderst begrænset, og befolkningen lever på et eksistensminimum. 

Sygeplejerskerne tilser gravide kvinder og giver dem kosttilskud. 

Spædbørnsfamilier bliver undervist i sundhedspleje, og de lærer at fremstille 

ernæringsdrik til at de de mindre børn, som her vist.  

 

 

Tegnekonkurrence 

Skolepiger fra crechen 

Det nyrestaurerede nursery 



 

 

Mange mennesker på egnen er blevet smittet med Filariasis, en 

infektionssygdom, der typisk spredes via insekter. Det giver bl.a. lunge-

problemer og hævede ben, ”elefantben”. Sygeplejerskerne tilser og hjælper 

disse patienter med medicin og rådgivning. Børnene på Santibari bliver også 

tilset af Seva Kendras personale. Klinikken yder en stor og vigtig indsats i 

området. 

 

Besøg fra Verdens Børn 

I maj var medlemmer af Verdens Børn på besøg, hvor vi blev modtaget med 

stor gæstfrihed. Der er altid fest og glade dage, når der kommer besøg, for så 

kan festtøjet og kostumerne til danseoptrinene blive luftet. Vi havde nogle 

dejlige dage med børnene. Vi havde medbragt flere gaver fra faddere, 

legoklodser fra Lego-fonden og hjemmestrikkede huer og masser af småting fra 

Svendborg lokalforening. Vi nåede at komme med sygeplejerskerne ud på 

landsbybesøg, hvor vi overværede, hvorledes de unge mødre blev undervist i 

fremstilling af flaskeernæring til spædbørnene. 

 

Jeg kan med glæde fortælle, at børnene i Santibaris varetægt har et godt, trygt 

og indholdsrigt liv. Alle på Santibari søger godt for dem fra første til sidste dag.   

 

Tak 

Kanti Halder sender alle Santibaris faddere og støtter sine hjerteligste 

tak, for den hjælp I yder. Den giver de mange børn, der kommer under 

Santibaris beskyttelse, en tryg og god start i livet. 

 

Med ønsket om et godt nytår til alle faddere, vil jeg også takke jer på vegne af 

Verdens Børn. 

 

Hjælp os med at sprede det glade budskab om Verdens Børn ved at 

fortælle om jeres eget engagement til alle dem, I kender! 

 

Mange venlige hilsner  

Merete Hansson 

Projektansvarlig 
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