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Godt nytår og tak: Kære faddere. Jeg er blevet bedt om at overbringe 
en nytårshilsen fra alle på Khelaghar og sige jer en dybfølt tak for 
hjælpen med at gøre en forskel for nødstedte børn fra de nederste 
sociale lag.

Gennem næsten 40 år har Khelaghar gennem op- og nedture kæmpet 
for et humant samfund – og især for børn i nød.
85 børn bor i øjeblikket på hjemmet, hvor de får kost og logi, en 
grunduddannelse og anden praktisk træning, lægehjælp, medicin.. og 
alt andet, der hører til en tryg og værdig opvækst.
Det er opløftende hvert år at kunne se og mærke deres fremskridt i 
skolen såvel som på andre områder.

Skolegangen: Khelaghar driver en skole på eget område, inkl. et nyere 
computerrum  med danske computere, og søger konstant med hjælp fra 
eksterne lærere og institutioner at udvikle og forbedre undervisningen, 
så indlæringen bliver så nem som mulig for børnene, som for de flestes 
vedkommende er 1. generationsskolebørn.

Hjemmet har et særdeles godt ry, bliver hvert år bl.a. besøgt af flere 
byskoler, som interagerer med både børn og stab for at udveksle 
erfaringer, og så sent som i efteråret fik Khelaghars grundlægger, Mrs. 
Maitreyi Devi, posthumt endnu en pris for sit store arbejde med at 
udvikle hjælpearbejde i Bangladesh og Vestbengalen.

Det ny skoleår starter 1. januar, og de fem elever, der netop har bestået 
deres 8.kl. må nu fortsætte deres skolegang andetsteds, da man endnu 
ikke har kapacitet til at have 9.kl. på Khelaghar.
Der tilbydes altid økonomisk hjælp til børn, der må forlade Khelaghar, 
men som gerne vil fortsætte deres skolegang. I øjeblikket støttes 16 
tidligere Khelaghar-børn med både kortere- og længerevarende 
uddannelser. Nogle af disse børn støttes fortsat af deres fadder, andre 
støttes via midler, Khelaghar rejser på anden vis.

Hjælp til lokalsamfundet: Khelaghar ønsker at hjælpe lokalt, så godt 
man kan. Gennem Outreach Programme, der betales af Verdens Børn 
faddere, støttes pt. 58 udsatte børn fra forskellige lokale skoler. Dette 
program har fået meget opmærksomhed.. og mange flere står i kø for at 
blive hjulpet. 
Andre tiltag indbefatter et dagligt tilbud om morgenmad til de fattigste 
mindre børn i området med efterfølgende undervisning indtil frokost, 
indkøb og uddeling af tøj til lokale trængende, økonomisk hjælp til 
medicin, undervisning af de lokale i syning, vævning og andre 
håndværk, og endelig støttes 6 lokale landsbybørn med deres videre 
uddannelser. Pengene hertil tages fra Khelaghars egne fondsmidler.

Særlige aktiviteter: Hvert år afholdes der Sportsdag, Børnenes Dag, 
Lærernes Dag, en Mindedag for de døde og bortgangne, samt to 
højtidelige fester. Khelaghar er en sekulær organisation – der bliver 
ikke fokuseret på nogen religion. Festerne er derimod baseret på 

Samling efter frokost.

December. Vintertøj. Under 20 grader(!).

Nelima, mangeårig dedikeret skoleleder.

Pravash fraflyttede for nogle år siden, 
men støttes stadig.



kontakten med naturen. 
Forårsfesten bliver der set frem til hele året. Efter vinteren bliver 
foråret budt velkommen med sange, dans og masser af farver. Der 
kommer altid mange mennesker fra nær og fjern for at se børnene 
optræde og for at tage del i festlighederne.

Deres anden store festlighed er Træplantningsceremonien, som finder 
sted i monsoontiden. Det er en ceremoni, der søger at opfordre til 
beskyttelse af miljøet.

Udvidelsen: Som jeg beskrev i sidste udgave af medlemsbladet, er 
man ved at skabe nye, større og bedre fysiske rammer, så man dels kan 
forbedre og fremtidssikre forholdene, dels kan udvide kapaciteten op til 
100 børn.
Jeg skrev, at pigerne kunne flytte ind før jul, men det var nu lidt for 
optimistisk. Til april skulle alt det indvendige arbejde være færdigt.

Behov: Som man oplever det mange steder i den tredje verden, er en 
kraftig inflation grund til stor bekymring. Udgifterne til den daglige 
drift samt til bygningsarbejder bliver stadigt større, og behovet for at 
finde flere fondsmidler er dermed også vokset markant.

Budgettet for udvidelsen af Khelaghar er på i alt 400.000 kr. 
Den nye bygning til de mindste piger koster, som nævnt i Verdens 
Børn, ca. 250.000 kr. Lufthansa HelpAlliance har indtil nu bevilliget 
halvdelen og prøver at skaffe den anden halvdel via indsamlinger.
De resterende 150.000 kr.til dækning af de øvrige delprojekter, håber 
jeg, kan blive skaffet fra andre fonde og indsamlinger i løbet af året.

Ét er dog at skaffe midler til større investeringer fra fonde, noget 
ganske andet er at sikre løbende indtægter. I disse krisetider mærker vi 
i Verdens Børn, at det er sværere end ellers at få nye faddere – også 
selvom de 12 x 190 kr. i fadderskabsbidrag er fuldt fradragsberettigede.
Og selvom vi kan bryste os af, at 100 % af disse penge bliver sendt ud, 
da vores administrationsomkostninger på 2,5% dækkes af fondsmidler. 
Sådan foregår det ikke i alle organisationer.
Vi faddere, der hjælper børn på Khelaghar, er for de flestes 
vedkommende trofaste støtter, men vi skulle jo gerne blive flere og 
flere, så vi ikke kun skaffer økonomisk hjælp til 60 børn, men til alle 
de 85 børn, der pt. bor på stedet. Og til alle de 100, der snart vil kunne 
bo der.

Mange tak for jeres hidtidige støtte til et beundringsværdigt børnehjem. 

Med venlig hilsen
For Khelaghar og Verdens Børn

Flemming Løfgren Wakabayashi

VÆRD AT HUSKE PÅ:
20 - 35 børn på Khelaghar mangler en fadder. 
De fleste ny faddere tilmelder sig, fordi familie, venner eller kolleger har 
fortalt dem om Verdens Børn.

Den ny pigebygning tager form.

Bambus bruges til afstivning og stillads.

 Taget klargøres til støbning.

Nyt klasselokale bygget ovenpå 
eksisterende lagerbygning.


