
  

 

 

Organisationen St. Joseph Development Trust (SJDT) 
driver en række børnehjem samt støtter en del 
hjemmeboende særligt fattige børn (Landsbyinitiativet). 
Projektet har været besøgt sidste gang i juli 2016. Alle børn 
blev kontrolleret, og alt var i orden. Verdens Børn støtter nu 
i alt 476 børn, fordelt på, Pudhu Punal, Pudhu Vasantham, 
Pudhu Udhayam (handicappede børn) og Landsbyinitiativet. 
Herudover har institutionen børn på følgende børnehjem: 
Pudhu Yugam, St.Joseph Boys Village og Pudhu Iruthyam  

Pudu Punal (1306) 
Pudhu Punal er et hjem for piger med en separat afdeling 
for mindre drenge op til ca. 11 år. Når drengene bliver 
større, flyttes de til St. Joseph Boys Village, der ligger i 
nærheden. Myndighederne vil ikke acceptere at større 
drenge og større piger bor på samme institution. Pigerne 
bor i 8 separate huse, som ligger i tilknytning til fælles 
faciliteter. De mindste piger bor sammen med en kvindelig 
medarbejder, der påtager sig en moderrolle. Drengene bor i 
to store sovesale sammen med en kvindelig medarbejder. 
Børnene er overvejende helt eller delvis forældreløse 
 
Pudhu Vasantham (1306) 
Pudhu Vasantham er et hjem for piger uden familie. Der 
lægges vægt på, at pigerne får en selvstændig og tryg 
tilværelse. Pigerne bor i 7 forskellige huse. Pigerne vælger 
en af de større piger, som deres leder i huset.  I husene 
med mindre piger sover der også en voksen kvindelig 
medarbejder. 
 
Puthu Udhayam (1305) 
I nærheden af Pudhu Vasantham ligger Puthu Udhayam, 
der er et hjem for handicappede børn. Børnene lider i 
forskellig grad af såvel fysiske som mentale handikaps, og 
der er derfor ansat speciallærere og psykologer for at 
hjælpe disse børn, der kaldes børn med specielle evner. 
Når børnene bliver gamle nok, forsøger man at integrere de 
unge handicappede i samfundet uden for hjemmet. 
Institutionen følger op med fortsat støtte, også efter at 
børnene er flyttet til et privat hjem. 
 
Landsbyinitiativet (1306) 
”Nyt Liv” er et uddannelsesprogram for fattige børn på 
landet. VB støtter eleverne med lektiehjælp, lægehjælp, 
skoleuniformer, skoletasker, kladdehefter mv. Der afholdes 
jævnligt møder med forældrene for at sikre familiernes 
opbakning til børnenes fortsatte skolegang. 
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Glad pige 

På min rejse til SJDT besøgte jeg denne gang flere børn 
under dette program, blandt andet en lille landsby, hvor 34 
fadderbørn boede. Jeg blev inviteret ind i familiernes små 
huse og så, hvor fattige familierne var. Familierne var 
forberedte, så husene var pinligt rene, og der var ryddet 
pænt op. Nogle af husene var doneret af regeringen, men 
de var i dårlig stand og med utætte tage. Der var næsten 
ingen møbler. Familierne sov direkte på de lerstampede 
gulve. Der var ikke elektricitet, så børnene kan ikke lave 
lektier efter kl. 18, når det bliver mørkt. Mange af forældrene 
var analfabeter og kunne derfor ikke hjælpe med børnenes 
hjemmearbejde. Flere af de andre børn i familierne gik ikke i 
skole, da de skulle passe deres arbejde. Børnearbejde er 
almindeligt i Indien. De støttede børn fik lektiehjælp om 
aftenen på skolen, hvor der er elektricitet. 

Pudu Yugam (1301)  
Hjemmet forsøger at skabe en tryg hverdag som i en normal 
familie, selv om børnene befinder sig i et lukket område på 
grund af deres kriminelle baggrund. Verdens Børn har 
tidligere støttet børn på Pudhu Yugam, men det er nu 
udelukkende et hjem for kriminelle børn, anbragt af Politiet. 
Hjemmet kaldes nu for Observation Home.  
 
St. Joseph Boy´s Village 
Wagn besøgte også drengehjemmet St. Jospeh Boy´s 
Village, der ligger tæt ved Pudhu Punal. Det muliggør, at 
større søskende, der bor på henholdsvis drengehjemmet og 
pigehjemmet får mulighed for at holde kontakten vedlige. 
Verdens Børn støtter indtil videre ingen af drengene på 
dette hjem. 
 
Pudhu Iruthyam 
Har 110 børn, der støttes af en ny dansk organisation, 
Enable. 
 
Videregående uddannelse 
100 af de af VB støttede børn er i gang med en 
videregående uddannelse. Fadderne kan vælge at få et nyt 
fadderbarn, når den 12 årige grunduddannelse er afsluttet 
eller at fortsætte støtten af deres fadderbarn, indtil det har 
fået en håndværksmæssige eller højere uddannelse. 
Verdens Børn fører særligt kontrol med disse børn og 
modtager årligt brev fra institutionen om de unge 
menneskers uddannelse.  
 
SJDT har bedt mig overbringe en stor tak til fadderne. 

 
Med venlig hilsen 

St. Joseph Development Trust, Verdens Børn og  
Wagn Winkel 

 


