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Projektet Durgapur Child Care ligger i en landsby i nærheden 
af byen Durgapur, et par timers kørsel nord for Calcutta. 
Projektet blev oprettet i 2009, og drives af en engageret stab 
ledet af Sandip Chatterjee, som tidligere har arbejdet på et 
andet af Verdens Børns projekter.  
Børnene er meget fattige, nogle er forældreløse, og de fleste 
stammer fra slummen i Calcutta og nærliggende landsbyer. 
Der er i øjeblikket 112 børn på børnehjemmet, samt 79 
hjemmeboende børn, hvis skolegang dækkes af fadderskaber. 
  
Hverdag og fest 
Hjemmet er senest besøgt i 2010, men Sandip beretter i sin 
årsrapport for 2011 om gode resultater og trivsel blandt 
børnene. 
Børnene bliver holdt til ilden med skolegangen og lektierne, 
og det har båret frugt. Sandip fortæller bl.a. om drengen 
Joydev, som arbejdede som børnearbejder i en tea-shop 
inden han kom til projektet for et par år siden: Joydev ligger 
nu øverst i klassen, og det inspirerer og motiverer alle til at 
fortsætte deres arbejde. 
Året har også budt på en fire dages ekskursion til Sunderban 
nationalparken – hvor flere af børnene så havet for første 
gang! – og festligholdelse af en række højtider, hvor børnene 
er rigtig gode til selv at arrangere og samarbejde om 
optrædener. Områdets beboere inviteres også ofte til at 
overvære og deltage i disse kulturelle arrangementer.  
 
Nye rammer og nye bygninger på vej 
Verdens Børn er med til at finansiere helt nye bygninger til 
børnehjemmet, og der er fuld gang i byggeriet, der ventes 
indviet i december 2012. Hjemmet har fra starten holdt til i 
lejede bygninger, der langt fra har været optimale. I 
begyndelsen af 2011 flyttede børnehjemmet til lejede lokaler 
tæt på det igangværende byggeprojekt i landsbyen 
Malandighi. Børnene er derfor allerede begyndt i de lokale 
skoler, og kan lære lokalområdet at kende inden de tager det 
nye børnehjem i brug. 
Mange gode kræfter samler ind til byggeriet og inventar mv., 
men der mangler stadig ca. 350.000 kroner, så hvis nogle af 
vore faddere skulle være i stand til at give et bidrag til 
formålet, er alle beløb meget velkomne. 
 
Sandip slutter sin engagerede rapport med ordene: 
”However, we all are truly charged and devoting lot of time to fulfill 
the hopes and aspirations of all the children and hopefully this New 
Year will bring smile to the faces of all these children”. 
                                                    
Tak til alle jer faddere og andre støtter for hjælpen i 2011 – I 
er med til at bringe smilene frem på disse udsatte børns 
ansigter! 
 
                                   Med venlig hilsen 
  Durgapur Child Care Project og Verdens Børn 
  Christian Mortensen   


