
     ÅRSRAPPORT  2013  INDIEN 
                         1309 og 1312 Khelaghar  
 

Godt nytår og tak: Kære faddere. Ledelsen på Khelaghar har sendt 

mig en nytårshilsen med en hjertelig tak til jer alle for jeres trofaste 

støtte, der gør det muligt at gøre en kæmpe forskel for et stort antal 

nødstedte børn og kvinder fra de nederste sociale lag. 

Det har været et godt år, hvor Khelaghar på flere måder har taget nogle 

store skridt frem takket være fadderskaberne og ekstra fondsmidler. 

 

Skole og hjem: Khelaghar er en skole på eget område. Den har et 

populært computerrum med danske computere, og søger konstant med 

hjælp fra eksterne lærere og institutioner at udvikle og forbedre 

undervisningen. Hvert år kommer der bl.a. byskoler på besøg, med 

hvem man udveksler pædagogiske og andre faglige erfaringer. 

Khelaghar har et godt ry og beundres bl.a. for de smukke omgivelser, 

hvor natur, hjem, åbne og behagelige lokaler, sportsplads, marker mm. 

går op i en højere enhed. 

 

85 børn bor i øjeblikket på hjemmet, hvor de får kost og logi, en 

grunduddannelse, praktisk træning, lægehjælp, medicin, og alt andet, 

der hører til en tryg og værdig opvækst.  

For at kunne tilbyde børnene så friske madvarer som muligt, driver 

Khelaghar også selv et mindre "mejeri" med et par malkekøer. 

Derudover indsamles regnvand på forskellig vis, der dels anvendes til 

vanding af hjemmets egne marker og haver, dels til at opretholde 

vandstanden i hjemmets fiskedamme så lang tid som muligt, inden 

sommerheden siger midlertidigt stop for fiskeopdrættet. 

 

Det ny skoleår starter 1. januar, og de 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 12 

tidligere Khelaghar-børn med både kortere- og længerevarende 

uddannelser.  

 

Hjælp til lokalsamfundet: Gennem 40 år har Khelaghar kæmpet for  

bedre vilkår i landsbysamfundet samt for styrkelsen af kvinderne – 

primært gennem uddannelse af nødstedte børn samt gennem et varieret 

hjælpeprogram for lokalsamfundet. Dette er vidt anerkendt. 

Det er kun et års tid siden, at den daglige leder Rupa og hendes mand 

Khokon på vegne af Khelaghars afdøde grundlæggere fik overrakt en 

pris af Bangladesh´ statsminister for deres indsats. 

 

Gennem Outreach Programme, der betales af Verdens Børn faddere, 

støttes pt. 58 udsatte børn fra lokale skoler.  

De fattigste mindre børn i området tilbydes desuden morgenmad og 

særskilt undervisning indtil frokost; til lokalt trængende uddeles der 

jævnligt tøj samt økonomisk hjælp til medicin; 6 lokale landsbybørn 

støttes med deres videre uddannelser, og endelig driver Khelaghar et 

center for håndarbejde, hvor kvinder kan komme og bl.a. lære at sy og 

væve og derved tilegne sig en ekstra indkomstmulighed. 

En lille del af køkkenhaven. 

Vævestuen. 

En skole for livet. 



Særlige aktiviteter: Også i 2013 blev der afholdt 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 

kontakten med naturen.  

Forårsfesten er den største, og der kommer altid mange mennesker fra 

nær og fjern for at se børnene optræde med sang og dans. 

Deres anden store festlighed er Træplantningsceremonien, som finder 

sted i monsuntiden. Det er en ceremoni, der opfordrer til beskyttelse af 

miljøet, og denne gang blev der plantet 41 nye mangotræer samt et 

større antal andre frugttræer. 

 

Udvidelse: De sidste par år har man arbejdet på at skabe nye, større og 

bedre fysiske rammer, så man dels kan forbedre og fremtidssikre 

forholdene, dels kan udvide kapaciteten op til 100 børn. 

Takket være Lufthansa HelpAlliance, som i alt donerede 250.000 kr., 

har man i efteråret kunnet færdiggøre hjemmets nyeste og største 

bygning, som de mindste piger nu er flyttet ind i.  

Øvrige istandsættelser, to ekstra klasseværelser samt perimetermur til 

at beskytte hjemmets bygninger og afgrøder bedre, vil koste omkring 

150.000 kr. Vi har prøvet at søge flere fonde allerede, men indtil nu 

uden resultet. Forhåbentlig får vi dog heldet med os i år. 

 

Andre behov: Som man oplever det mange steder i den tredje verden, 

er en kraftig inflation grund til bekymring. Udgifterne til den daglige 

drift samt til bygningsarbejder bliver stadigt større, og behovet for at 

finde flere fondsmidler er dermed også vokset markant. 

Ét er dog at skaffe midler til større investeringer fra fonde, noget 

ganske andet er at sikre løbende indtægter.  

 

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 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 færdiggjorte nye bygning til de 

mindste piger samt stab. 

Nogle af de nye beboere.. 

Khelaghar ændrer éns perspektiv.. 

Den største fiskedam. 

Nogle af de nye beboere 


