
Årsrapport 2013 for 

Santibari 1337-1336  

 

Voluntører: Spørger man pigerne på Santibari, hvad der har været den 

største og bedste begivenhed i år, er svaret helt sikkert Maria og Frejas 

besøg. Santibari havde i godt to måneder besøg af to voluntører fra 

Danmark. De skulle indgå i det daglige arbejde med børnene med 

undervisning, lektielæsning, leg og meget andet. Forventningen fra 

Verdens Børns side var, at børnenes engelskkundskaber blev forbedret 

med et klassetrin. De 2 voluntører skulle i det hele taget indgå som en 

ressource for hjemmet. Opholdet var en ubetinget succes for alle 

parter. Freja og Maria underviste hver dag på Santibaris egen forskole 

(Crechen) på engelsk og med kropssprog, de læste lektier med de 

større børn, de lavede sportsarrangementer, og som et flot punktum 

på opholdet iscenesatte de ”Svinedrengen” med børnene for et stort 

begejstret  

publikum fra Narayanpur. Da de rejste blev der angiveligt meget tomt 

og stille en tid. Verdens Børn har planer om at lave flere forløb med 

voluntører på vores projekter. Tanken er, at opholdet skal være 

meritgivende til visse uddannelser. 

Økonomisk støtte: Økomomien har i de senere år været presset på 

Santibari. Hjemmet støttes kun af Verdens Børn til forskel fra flere af 

vore andre projekter. Det var derfor en stor glæde for hjemmets leder 

Kanti Halder, da tipsmidlerne ydede en støtte på 15.000 kr., som skal 

bruges til nye madrasser og enkelte nye senge til pigerne. Og der er 

også kommet økonomisk håndsrækning fra private sponsorer. Pengene 

skal fortrinsvis bruges til forbedringer af hjemmet. 

 

Hverdagen: Der er plads til 50 piger på Santibari, men der er kun 43 i 

øjeblikket. Flere venter på at få en plads, det er blot et spørgsmål om 

at skaffe nye sponsorer. Det daglige liv går med at passe skole, lære 

nye danse, nye sange samt passe stedet.  Verdens Børn har ikke besøgt 

hjemmet i år, men forventer at besøge det i begyndelsen af 2014. Til 

gengæld har nogle af vores trofaste faddere været på et lille besøg i 

2013. De blev som altid modtaget med stor glæde og hjertevarme. 

 

Crechen: Santibaris lille forskole kører stadig med en privat 

sponsorstøtte. Ca. 80 små drenge og piger er tilknyttet skolen, deraf er 

15 Santibaris piger. De får her en blid og rolig skolestart. Det er dog 

langt fra hver dag, at alle møder op. Børnene kommer fra meget 

fattige hjem, hvor de ind imellem må blive hjemme for at passe mindre 

søskende.  

Maria og Freja med børnene 

 

Børnene nyder de nye madrasser 

 Udendørs undervisning i crechen 

 

 Santibaris prinsesser 

 



 

Seva Kendra: Klinikken kører videre med dens opsøgende og 

forebyggende arbejde. De vejleder og kontrollerer gravide, deler 

kosttilskud ud til underernærede, vaccinerer mod polio og holder 

foredrag i landsbyerne om sundhed og sygdomsforebyggelse b.l.a. ved 

hjælp af en projektor, de fik sponsoreret forrige år. 

 

Tak: Kanti Halder sender alle Santibaris faddere og støtter sin varmeste 

tak for hjælpen, der er med til at gøre en stor forskel for de fattige 

børn, der kommer under Santibaris trygge beskyttelse. 

 

Med ønsket om et godt nytår til jer alle vil jeg også takke på vegne af 

Verdens Børn for jeres støtte.  

Hjælp os med at sprede det glade budskab om Verdens Børn ved at 

fortælle om jeres eget engagement til alle dem, I kender! 

 

 

 

Mange venlige hilsner 

Merete Hansson 

Verdens Børn 

 

 

 

 

 

Maria og Freja på Seva Kendra klinikken 

 

 Søde små grise i "Svinedrengen" 

 


