
                                                                                              

Kære  Kære faddere  

 

1318 Happy Home: 

Det har været et godt år på Happy Home. Børnene trives i de 

gode og trygge omgivelser og de passer deres skolegang godt 

og klarer sig også godt i deres videre uddannelsesforløb. Det er 

en stor glæde og tilfredsstillelse, at børnene fra Happy Home 

får en uddannelse, så de bliver i stand til at forsørge sig selv. Et 

af årets højdepunkter har været en udflugt til nabodelstaten 

Kerala, og igen i år var turen sponsoreret af en gavmild dansk 

fadder. Der har været tilgang af faddere, så Verdens Børn nu 

har i alt 51 fadderskaber. 

Fotografiet viser nogle af de ældste piger iført deres skole-

uniform. Det kan være køligt i bjergene, så det er nødvendigt 

med en varm trøje og med strømper og sko. 

 

1304 Kotagiri: 

Nogle få dage før jul døde Mrs. Neill Andy, den elskelige 

dame, der for mange år siden åbnede sit private hjem for 

fattige og forældreløse piger. Allerede i 2011 besluttede 

Verdens Børns bestyrelse, at samarbejdet med Kotagiri skulle 

ophøre, når samarbejdsaftalen udløb sommeren 2013. 

Bygningen, hvor pigerne bor, er privatejet, og det har ikke 

været muligt at få klare aftaler om, hvordan børnehjemmet 

kunne drives videre, når Mrs. Neill Andy og hendes søster 

Grace ikke længere kunne magte opgaven. Pigerne fra Kotagiri 

har fået tilbud om at blive overflyttet til Happy Home. Nogle 

har taget i mod tilbuddet, andre er så langt i deres skoleforløb, 

at de har foretrukket at blive i Kotagiri og gøre deres 

skolegang færdig derfra.  

 

I februar rejser jeg igen til Sydindien og vil da både besøge 

Happy Home og Kotagiri. I den forbindelse vil jeg forsøge at 

få oplysninger om de enkelte piger og også bede dem skrive 

farvelbreve til deres faddere. Vi håber så, at fadderne vil tegne 

nye fadderskaber på et af Verdens Børns andre projekter i 

Sydindien.  

 

Hvis nogle faddere ønsker at sende breve med til deres 

fadderbørn på enten Happy Home eller Kotagiri er I velkomne 

til at sende dem til mig senest 5. februar. Adressen er  

Delken 9, 6000 Kolding. 

 

Med ønsket om et godt nytår og en stor tak for jeres støtte 

sender jeg alle fadderne de venligste hilsner 

 

Hanne Matthiesen, projektansvarlig for Happy Home og 

Kotagiri   
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