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Projektet ligger i landsbyen Malandighi i nærheden af 

byen Durgapur, et par timers kørsel nord for Calcutta. 
Projektet drives af organisationen AVILASH, under ledelse 
af Sandip Chatterjee og en engageret stab.  

Børnene er meget fattige, nogle er forældreløse, og de 
fleste stammer fra slummen i Calcutta og nærliggende 

landsbyer. Der er i øjeblikket 119 fadderbørn på 
børnehjemmet, samt 78 hjemmeboende børn, hvis 
skolegang dækkes af fadderskaber. 

 
 

Besøg fra Indien 
2013 bød bl.a. på besøg fra Indien. I forbindelse med at 
Sandip var inviteret til Holland, lagde han i oktober turen 

forbi Danmark, sammen med sin kone Hasi og datteren 
Bertha. De fik set lidt af Danmark, dels på bedste 

turistmanér med besøg på bl.a. Kronborg og ture på 
Strøget, ligesom der var arrangeret besøg på en skole i 
Roskilde og andre institutioner. Og så blev der selvfølgelig 

også anledning til at mødes med frivillige i Verdens Børn, 
og tale om både projektet og om hverdagen i Danmark og 

Indien. Familien var glade for opholdet og oplevelserne, 
og vi ser frem til at fortsætte samarbejdet, nu med en 
endnu tættere relation til Sandip. 

 
  

Endnu bedre rammer i Malandighi! 
Som bekendt har de sidste par år stået i byggeriets tegn 
på Durgapur, og vi havde lejlighed til at deltage i 

indvielsen af det helt nye børnehjem for lidt over et år 
siden.  

En af de helt centrale bygninger er hostel-bygningen, hvor 
der bor 6-10 børn på hvert værelse. Det har dog hele 
tiden været ønsket at få opført endnu en hostelbygning, 

så den ene kan benyttes til pigerne og den anden til 
drengene. Dette ønske skulle vise sig at blive opfyldt 

meget hurtigere end forventet, ved at den danske 
organisation Ingeniører uden Grænser gik ind i projektet. 

De har således finansieret – og stillet ingeniørbistand til 
rådighed for – opførelsen af den anden hostelbygning. 
Denne ventes at kunne tages i brug i nær fremtid, og 

dermed er de fysiske rammer for de mange børn nu helt i 
top. 

 
 
 

  



Samarbejde og trivsel 

I det hele taget er Durgapur/Malandighi-projektet et godt 
eksempel på, hvor langt man kan komme, når man løfter i 

flok. Udover Verdens Børns faddere og øvrige støtter, og 
senest Ingeniører uden Grænser, bidrager to hollandske 
organisationer også til driften af projektet. Og resultatet, 

ja det afspejler sig meget tydeligt i de glade børn, der 
trives og tør tro på en god fremtid!  

De engagerede medarbejdere sørger for at børnene 
passer deres skole, som ligger få hundrede meter fra 
børnehjemmet, ligesom der ydes lektiehjælp hver aften. 

I fritiden er der altid gang i den udenfor, med bl.a. 
volleyball, cricket og fodbold, og især pigerne nyder rigtig 

meget at danse og synge – og de benytter enhver 
lejlighed til at optræde, både til traditionel og moderne 
indisk musik. 

De lidt større børn er gode til at tage sig af og inddrage de 
mindre børn, og et fælles højdepunkt er når der fra tid til 

anden er mulighed for at arrangere en udflugt med bus. 
 
 

Projektbesøg i 2014 – vil du med? 
Det er planen at besøge Malandighi i 2014. I den 

anledning har flere faddere vist interesse for at deltage i 
rejsen. Rejsen vil have en varighed på 8-12 dage, 
formentlig i april-maj måned. Der vil også blive mulighed 

for at besøge to af Verdens Børns øvrige projekter i 
området, Santibari og Khelaghar. Du er velkommen til at 

kontakte mig, hvis du vil høre mere om muligheden for at 
deltage i besøget.  
 

Til sidst skal der lyde en stor tak til alle jer faddere og 
andre støtter for hjælpen i 2013 – den har stor betydning 

for disse børns omsorg og fremtid! 
 

 
     Med venlig hilsen 

 

Malandighi/Durgapur Child Care Project og Verdens Børn 
          Christian Mortensen, projektansvarlig 

 


