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Albellas leder Heshron Rahmi skriver, at 2014 har været et godt år på 
alle måder, også fordi der ikke har været nogen strejker eller noget 
politisk uro i området som har betydet vandmangel, afbrud af elektricitet 
eller problemer med at børnene kan komme til skole.  
 
I dag er der 96 drenge, der bor på hjemmet, hvoraf 95 har en fadder i 
Verdens Børn. Der er 50 hjemmeboende børn i området omkring 
Kalimpong under Albellas varetægt, og deraf har 48 børn en fadder. 
 
Det forløbne skoleår  
Stort set har alle børnene, både de hjemmeboende og drengene på 
hjemmet, klaret sig rigtig godt i skolen. Der er blandt de ældste enkelte, 
der efter studentereksamen, fortsætter på universitetet, andre har valgt 
at gå ud af skolen for at komme i gang med en uddannelse f.eks en 
militær karriere. De mindre børn, der har haft svært ved at følge med i 
skolen, har med stor succes fået lektiehjælp af de ældre drenge, og alle 
børnene har kunnet rykke op i næste klasse. 

Sport fylder meget i børnenes hverdag, og Albella kan med stolthed 
fortælle om flere sejre ved fodboldkampe med andre skoler. Der gives 
undervisning i dans til både piger og drenge, og sang og musik hører 
med til hverdagens mest populære aktiviteter. 

Sundhed 
Bortset fra to brækkede arme efter fodboldkampe har der ikke været 
alvorlige sygdomme i 2014 blandt børnene.  
 

Bygninger og vedligeholdelse 
Albella Boys Home ligger i bjergene omkring Himalaya, og som følge 
deraf er terrænenet ret kuperet. Når man ser et grundrids over området, 
ser det ud som et areal med mange knopskydninger. Heshron har i 
tidens løb tilkøbt arealer, derfor dette uregelmæssige udseende. 
Drengenes højeste ønske er en ordentlig stor fodboldbane, og Heshron 
har da også udset sig en velegnet mark på en nabogrund dertil, men 
endnu forestår der forhandlinger om dette. Der er mange meget 
velholdte bygninger, som drengene bebor og bruger. Seneste nybygning 
er et bade/ toiletområde for seniordrengene og personalet. Alle 
drengene har pligter i den daglige drift med rengøring, vedligeholdelse 
og ikke mindst at passe den fantastiske blomsterpragt, som har givet 
Albella mange præmier gennem årene.  
 
Tegnekonkurrence 
I forbindelse med Verdens Børns 40 års jubilæum havde vi udskrevet en 
tegnekonkurrence blandt alle børnene i Verdens Børn og flere danske 
skoler. 2. pladsen vandt en tegning fra Albella. Flere af disse tegninger 
er lavet til postkort, som kan købes via vores hjemmeside eller bladet. 
 
Besøg af Verdens Børn  
I maj var medlemmer af Verdens Børn på besøg, hvor vi blev modtaget 
med hjertelig gæstfrihed. Et af formålene med besøget var at lave en 
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film om livet på et børnehjem støttet af Verdens Børn. Børnene syntes, 
at det var umådelig spændende. De blev filmet fra de stod op kl. 5 om 
morgenen, hvor de blev vækket, til de lagde sig om aftenen.  Filmen vil 
blive lagt på Verdens Børns hjemmeside (www.verdensboern.dk), den 
varer ca. 15 minutter. Besøg fra Danmark er et herligt afbræk i 
hverdagen, for så skal der altid festes og optrædes. Vi havde mange 
gaver med fra faddere til børnene bl.a. huer til dem alle sammen strikket 
af Svendborg Lokalafdeling (især de rosa og lilla var et hit), 
sportsrekvisitter, som vi købte for penge, vi havde fået med til formålet, 
Lego-klodser doneret af Lego-fonden og en laptop til en af de ældste 
drenge.  
 
Jeg fik denne gang lejlighed til at tale med nogle af pigerne, som er 
blandt de hjemmeboende børn. Det var en stor fornøjelse at få et indblik 
i deres liv. Flere af dem har forældre med spedalskhed, og derfor er der 
stor fattigdom i familien.  De udtrykte glæde over at få muligheden for at 
få en uddannelse takket være den økonomiske håndsrækning, deres 
faddere giver dem. Normalt kommer de ikke op til Albella, der ligger et 
par km udenfor Kalimpong. De går i skole i byen, men ved vores besøg, 
var de med til festen på Albella, hvor enkelte af dem også optrådte. 
Børnenes store glæde ved at synge oplevede vi flere gange under 
besøget. Det er sang der kommer fra hjertet, hvilket også vil kunne 
høres på filmen. Da vi rejste derfra, var det med alle børnenes 
farvelsang til os i ørerne, vi drog afsted. 
 
Jeg kan med glæde videregive, at børnene i Albellas varetægt har et 
godt, trygt og indholdsrigt liv. Heshron og hans kone Ebi søger godt for 
dem fra første til sidste dag, og mange af børnene vender tilbage for at 
hilse på. Det er en ambition, at alle børnene får en uddannelse, og det 
sker for langt de fleste. 
 
Tak 
Heshron og Ebi sender alle Albellas faddere og støtter deres varmeste 
tak for hjælpen. Den er med til at gøre en stor forskel for de mange 
børn, der kommer under Albellas trygge beskyttelse. 
 
Med ønsket om et godt nytår til jer alle vil jeg også takke jer på vegne af 
Verdens Børn. 
 
Hjælp os med at sprede det glade budskab om Verdens Børn ved at 
fortælle om jeres eget engagement til alle dem, I kender! 
 
Venlig hilsen  
Albella Boys Home, Verdens Børn  
Merete Hansson, Projektansvarlig 
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