
  

 

 

Organisationen St. Joseph Development Trust (SJDT) driver 
en række børnehjem samt støtter en del hjemmeboende særligt 
fattige børn. I alt støtter Verdens Børn (VB) 486 børn. 
Projektet har været besøgt to gange i 2013 og børnene trives 
godt. Nogle større piger var blevet gift, og støtten til disse unge 
kvinder er derfor ophørt. 

Pudu Yugam (1301) 

Børnehjemmet Pudu Yugam i Dindigul er et hjem for 
gadebørn. SJDT tilbyder børnene, bolig, mad, bedre hygiejne, 
undervisning og tryghed i forhold til det snavsede og farlige 
børnearbejde, som de ellers ville være henvist til i byen. 

På hjemmet bor der pt. 36 børn. Alle drenge. Heraf støttes 15 
af VB. Hjemmet er af regeringen klassificeret som 
modtagelseshjem for kriminelle børn, indtil der er fundet en 
varig løsning (pt. er 3 børn anbragt af politiet). På hjemmet bor 
der flere voksne for at skabe en hverdag med tryghed, rutiner 
samt sociale rammer, som det findes i en normal kernefamilie. 

 
Puthu Udhayam (1305) 

 
Puthu Udhayam er et hjem for handicappede børn. Børnene 
lider i forskellig grad af såvel fysiske som mentale handikap. 
Hjemmet huser for tiden i alt 40 børn. Flere af de store børn, 
er flyttet hjem til deres familier, men med fortsat økonomisk 
støtte til både kost og medicin. VB støtter 16 af børnene. 

 
I Indien er det stadigt meget udsædvanligt at gøre en indsats 
for børn med mentale handikap. Der er stadig en udbredt 
stigmatisering i forbindelse med mentalt handikappede, 
hvorfor disse – børn såvel som voksne – som oftest enten 
bliver overladt til en grum og udstødt tilværelse i 
lokalsamfundet, eller de bliver spærret inde under kummerlige 
forhold på anstalter og i visse tilfælde i fængsler. 

 
Hjemmet søger at skabe rammer for børnene, som afspejler, at 
de også er individer med legitime rettigheder til værdighed og 
respekt. Med forskellige hjælpemidler forsøger hjemmet at 
fremme børnenes mentale såvel som fysiske færdigheder. Til 
det formål er der tilknyttet fire speciallærere, en fysioterapeut 
og en erhvervsfaglig træner. 
 
Når børnene bliver gamle nok, forsøger man at integrere de 
unge handicappede i deres hjem, men med fortsat støtte. 
Enkelte helt uden familie bliver dog boende, da de ikke kan 
klare sig selv. 

 
 

 

 
Gadebørn, der danser  

 

 
 

 
Handicappede børn 

 

 

 

 
Afhentning af vand 
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Dansepige i festdragt 
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Sportsdag 

Pudu Punal (1306) 
 

Pudu Punal er et børnehjem for piger og småbørn af begge 
køn. Børnene er overvejende helt eller delvis forældreløse. 
Hjemmet huser 160 børn, herunder 32 små drenge.  
 
Pigerne bor i 8 separate huse, som ligger i tilknytning til fælles 
faciliteter. Pigerne er gruppevis opdelt efter alder, og i hvert 
hus bor der 10-12 piger. VB støtter 22 af disse børn, hvoraf 6 
er i gang med en videregående uddannelse. De mindste piger 
bor sammen med en kvindelig medarbejder, som i muligt 
omfang påtager sig den moderrolle, som børnene har brug for. 
De store piger børn har udpeget ”en leder” – ofte den ældste – 
som skal sikre, at såvel huslige som skolemæssige pligter 
efterleves. De små drenge bor i en separat afdeling med 
konstant tilsyn af en voksen. 
 
Der ydes der stor opmærksomhed på helbred og ernæring, da 
dette kan have stor indflydelse på barnets senere fysiske og 
intellektuelle udvikling. 

 
Pudhu Vasantham (1306) 

 
Pudhu Vasantham er et pigehjem. Pigerne er oftest 
forældreløse eller forladte (af deres familie). VB støtter 102 
piger, hvoraf 38 er i gang med en videregående uddannelse. 

 
SJDT er meget opmærksom på, at uddannelse er en vigtig 
forudsætning for, at især piger kan få en tryg og selvstændig 
voksentilværelse. SJDT sikrer, at alle pigerne har mulighed for 
skolegang og videre uddannelse efter endt basisskole. Ud over 
den formelle skolegang bestræber SJDT sig også på at støtte 
udviklingen af pigernes egen personlighed og selvværd. 

 
Landsby Initiativet (1306) 

 
”Nyt Liv” er et uddannelsesprogram for fattige børn på landet. 
Uddannelse er i altovervejende grad nøglen til bekæmpelse af 
fattigdom og social udvikling. Desværre tillader den dårlige 
økonomiske situation hos en meget stor del af Indiens fattige 
landbefolkning ikke, at børnene kan gennemføre en skolegang, 
som ligger ud over den allermest elementære. VB støtter 331 
elever med lektiehjælp, lægehjælp, skoleuniformer, skoletasker, 
kladdehefter mv. Der afholdes jævnligt møder med forældrene 
for at sikre familiernes opbakning til børnenes fortsatte 
skolegang. 

 
Mange tak for jeres støtte til et beundringsværdigt børnehjem. 

 
Med venlig hilsen 

For Sct. Joseph Development Trust og Verdens Børn 
Wagn Winkel 

Tlf. 23 92 46 05 


