
  

 

 

Organisationen St. Joseph Development Trust (SJDT) driver 
en række børnehjem samt støtter en del hjemmeboende særligt 
fattige børn (Landsbyinitiativet). Projektet har været besøgt 
sidste gang i oktober/november 2014.  

Der støttes nu i alt 490 børn. 24 børn ved Pudu Yugam (1301), 
14 børn ved Puthu Udhayam (1305)og 452 børn ved Pudu 
Punal, Pudhu Vasantham og Landsbyinitiativet (1306). 

Også denne gang blev det konstateret, at nogle store piger var 
fratrådt på grund af giftermål (7), og at en var begyndt at 
arbejde på institutionen. Reglerne om øjeblikkelig 
indberetning, når børn eller unge afbryder deres uddannelse, 
blev atter indskærpet. 

Unge mennesker fra institutionerne kan fortsætte studierne 
(eller ulønnet praktikplads) og gøre deres uddannelse færdig, 
såfremt sponsorerne i hvert enkelt tilfælde accepterer det. VB 
vil intensivere kontrollen med unge mennesker under 
uddannelse, idet det har vist sig, at navnlig piger fratræder, når 
de bliver gift. Det er desværre yderst sjældent, at piger 
fortsætter deres uddannelse efter indgåelse af ægteskab. 
Verdens Børn vil dog fortsat gerne medvirke til at give alle 
piger lige adgang til videregående uddannelse, når 
mulighederne er der, og fadderne accepterer det.  

Pudu Yugam (1301) 

Børnehjemmet Pudu Yugam i Dindigul, er et hjem for 
gadebørn. SJDT tilbyder børnene, bolig, mad, bedre hygiejne, 
undervisning og tryghed i forhold til det snavsede og farlige 
børnearbejde eller kriminalitet, som de ellers ville være forvist 
til i byen. 

På hjemmet bor der pt. 36 børn. Alle drenge. Verdens Børn 
støtter 24 af disse børn. Hjemmet er af regeringen klassificeret 
som modtagelseshjem for kriminelle børn. P.t. har politiet 
anbragt 2 børn fra en anden delstat. De taler ikke tamil som de 
andre, så kommunikationen er vanskelig. 
På hjemmet bor der flere voksne for at skabe en hverdag med 
tryghed, rutiner samt sociale rammer, som findes i en normal 
kernefamilie. Institutionen er et lukket område på grund af 
børnenes kriminelle baggrund, men flere af de store drenge, 
der har været der i mange år, er under uddannelse uden for 
institutionen. Det er glædeligt at se tidligere kriminelle drenge i 
gang med en uddannelse. Hjemmet får også støtte fra 
Regeringen. 

 

 
 
 
 

 
 

 
Varm velkomst, Pudu Punal 

 
 

 
Underholdning, Pudu Punal 

 

 

 
Gadebørn, Pudu Yugam 
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Piger lærer at skrive tal, Puthu Udhayam 

 

 
Afhentning af vand, Pudu Punal 

 

 
Forventningsfulde piger, Pudhu Vasantham 

 

 
Sportsdag, Pudu Punal 

Puthu Udhayam (1305) 
 

Puthu Udhayam er et hjem for handicappede børn. Børnene 
lider i forskellig grad af såvel fysiske som mentale handikap. 
Hjemmet huser i alt ca. 40 børn. Verdens Børn støtter 14 af 
disse børn. Institutionen søger at skabe rammer for børnene, 
som afspejler, at de også er individer med legitime rettigheder 
til værdighed og respekt. Med forskellige hjælpemidler forsøger 
hjemmet at fremme børnenes mentale såvel som fysiske 
færdigheder. Til det formål er der tilknyttet fire speciallærere, 
en fysioterapeut og en erhvervsfaglig træner. 
 
Når børnene bliver gamle nok, forsøger man at integrere de 
unge handicappede i samfundet uden for hjemmet, men med 
fortsat støtte. De handicappede får kun begrænset offentlig 
støtte. 
 
Pudu Punal (1306) 

 
Pudu Punal er et børnehjem for piger og småbørn. Børnene er 
overvejende helt eller delvis forældreløse. Hjemmet huser 160 
børn, herunder 32 små drenge. Når drengene bliver over 5 år 
flyttes de til et drengehjem.  
Pigerne bor i 8 separate huse, som ligger i tilknytning til fælles 
faciliteter. Pigerne er gruppevis opdelt efter alder, og i hvert 
hus bor der 10-12 piger.  
De mindste piger bor sammen med en kvindelig medarbejder, 
som i muligt omfang påtager sig den moderrolle, som børnene 
har brug for. De store piger børn har udpeget ”en leder” – ofte 
den ældste.  
 
Pudhu Vasantham (1306) 

 
Pudhu Vasantham er et pigehjem. Der lægges vægt på det 
særlige behov for, at især piger kan få en tryg og selvstændig 
voksentilværelse.  

 
Landsbyinitiativet (1306) 

 
”Nyt Liv” er et uddannelsesprogram for fattige børn på landet. 
Desværre tillader den økonomiske situation hos en meget stor 
del af Indiens fattige landbefolkning ikke, at børnene kan 
gennemføre en skolegang, som ligger ud over den allermest 
elementære. VB støtter eleverne med lektiehjælp, lægehjælp, 
skoleuniformer, skoletasker, kladdehefter mv. Der afholdes 
jævnligt møder med forældrene for at sikre familiernes 
opbakning til børnenes fortsatte skolegang. 

 
Mange tak for jeres støtte til et beundringsværdigt børnehjem 
og 4 beundringsværdige skoler. 

 
Med venlig hilsen 

Sct. Joseph Development Trust og Verdens Børn 
Wagn Winkel, projektansvarlig 



 

 


