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Kære faddere til børn på børnehjemmet i V. Sithur  
 
 
I disse dage, hvor der skal skrives årsrapport til jer, er jeg samtidig 
i fuld gang med at forberede næste tur til Sydindien. I februar 
rejser jeg igen til Tamil Nadu, og som sædvanlig glæder jeg mig 
meget til at gense både børn og voksne på de fire børnehjem, som 
jeg er projektansvarlig for. Hvis nogen af jer vil have et brev med til 
jeres fadderbarn, er I velkomne til at sende det til mig senest 5. 
februar, så skal jeg nok tage brevet med og fotografere jeres 
fadderbarn sammen med brevet.  
 
Børnene på børnehjemmet i V. Sithur forbinder altid besøg fra 
Danmark med fest. V. Sithur er et af vore allerfattigste børnehjem, 
så der skal ikke så meget til, for at børnene kommer i feststemning: 
en kage eller et æble, nogle balloner, fuld musik på bilens musikan-
læg, og så bliver der ellers sunget og danset.  Ved besøget for et år 
siden havde gavmilde mennesker i Danmark sendt en del penge 
med, så alle børn fik en ny skoletaske, hvilket var hårdt tiltrængt. 
Desuden fik hvert barn lov til at ønske en ting, hvorefter en fadder, 
Tove Tersbøl, der var med på turen, tog til den nærmeste by og fik 
indkøbt de ønskede ting.  Det vakte naturligvis stor glæde hos 
børnene, og for de flestes vedkommende var det første gang de 
oplevede at få en gave, de selv havde ønsket sig. 
Denne gang vil donationer blive brugt til et festmåltid til børnene,   
det vil sige et måltid, hvor de også får kød. Det sker kun ved særlige 
festlige lejligheder, og værdsættes derfor ekstra meget. Børnenes 
måltider består normalt af ris med en stærkt krydret 
grønsagsdyppelse og et par gange om ugen et hårdkogt æg.  
 
Igen i år kom ”sommerbrevene” fra V. Sithur først, da sommeren 
forlængst var blevet til efterår. Det beklager jeg meget, men trods 
utallige rykkere dukkede breve og fotografier først op i slutningen 
af november. Verdens Børn fører stadig ekstra tilsyn med V. Sithur 
for at sikre, at forholdene er i orden, og at børnenes opvækst 
foregår i gode og trygge rammer.  
Verdens Børns tidlige formand, Torkil Dantzer, er nu bosat i 
Sydindien, og har derfor mulighed for at komme på uanmeldt 
besøg, og han har fundet forholdene tilfredsstillende. 
 
 
Rigtig godt nytår og tak for jeres støtte til Sydindiens børn! 
 
Venlig hilsen Hanne Matthiesen 
Delken 9, 6000 Kolding 
Projektansvarlig for 1311 V. Sithur  

 

To af de ældste piger i deres 

skoleuniformer 

V. Sithur ligger langt ude på landet, 

og der er masser af plads til 

udendørslege 

  


