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                         1309 og 1312 Khelaghar  
 

Godt nytår og tak: Ledelsen på Khelaghar har sendt en nytårshilsen 

med en hjertelig tak til alle støtter, der gør det muligt at hjælpe et stort 

antal nødstedte børn og kvinder fra de nederste sociale lag. 

2014 blev et år med mange gode minder, og Rupa, den daglige leder, 

skriver, at børnenes smil, latter og gengældte kærlighed i høj grad 

brænder sig fast i de voksne på stedet og sikrer en dyb taknemmelighed 

og motivation. 

 

Mrs. Maitrayee Devi:  2014 var 100-året for grundlægger Maitrayee 

Devis fødsel, hvilket blev markeret ved forskellige lejligheder. Devi 

var en usædvanlig stærk kvinde og stor tilhænger af Nobel-prisvinder 

Rabindranath Tagore, og hendes egne digte, hvoraf de første blev 

udgivet, da hun var 14 år, samt hendes senere romaner og bøger om 

Tagore er blevet oversat til mange sprog. Gennem hele sit liv var Devi 

aktiv forkæmper for arbejdsforhold, uddannelse, foreningsliv, hjælp til  

flygtninge og andre udsatte – og i sine sidste år blev det især udsatte 

børns forhold, der optog hende. Hun var således den drivende kraft bag 

grundlæggelsen af Khelaghar i 1972. 

 
Officiel anerkendelse: Khelaghar har et godt ry og beundres bl.a. for 

de smukke omgivelser, hvor natur, hjem, åbne og behagelige lokaler, 

sportsplads, marker mm. går op i en højere enhed. Khelaghar søger 

desuden konstant med hjælp fra eksterne lærere og institutioner at 

udvikle og forbedre undervisningen. Hvert år kommer der bl.a. 

byskoler på besøg, med hvem man udveksler pædagogiske og andre 

faglige erfaringer, og Khelaghar er blevet fast pensum på et af 

Calcuttas velrenommerede lærerseminarer. 

Alt dette var sikkert baggrunden for, at Khelaghar i 2014 i en årlig, 

velpubliceret og anerkendt skolekonkurrence vandt i kategorien "A 

school that cares."  Med æren fulgte pokal, mindeplade, 5000 kr., samt 

stor festivitas og opmærksomhed ved to store ceremonier, hvor 

hundredvis af skoler fra hele Vestbengalen samt et stort antal 

prominente gæster deltog. 

 
Skole og hjem: 83 børn bor i øjeblikket på hjemmet, hvor de får kost 

og logi, en grunduddannelse og anden praktisk træning, lægehjælp, 

medicin, og alt andet, der hører til en tryg og værdig opvækst.  

For at kunne tilbyde børnene så friske madvarer som muligt, driver 

Khelaghar også selv et mindre "mejeri" med et par malkekøer. 

Derudover indsamles regnvand på forskellig vis, der dels anvendes til 

vanding af hjemmets egne marker og haver, dels til at opretholde 

vandstanden i hjemmets fiskedamme så lang tid som muligt, inden 

sommerheden siger midlertidigt stop for fiskeopdrættet. 

De sidste to år har man plantet en stor mængde nye frugttræer, især 

mangotræer, som både forsyner hjemmet med mere frugt, men som 

også vil betyde en lille ekstra indtægt. 

17 computere er man via flere donationer kommet op på nu, og 

arbejdet i computerrummet er meget populært i alle aldersgrupper. 

Mrs. Maitrayee Devi 

En ny frihedskæmper.. 

På vej til time.. 



Det ny skoleår starter 1. januar, og de 12 elever, der netop har bestået 

deres 8.kl. hjælpes nu med at fortsætte deres skolegang andetsteds, da 

man endnu ikke har kapacitet til at have 9.kl. som før på Khelaghar. 

Der tilbydes altid økonomisk hjælp til børn, der må forlade Khelaghar, 

men som gerne vil fortsætte deres skolegang. I øjeblikket støttes 12 

tidligere Khelaghar-børn med både kortere- og længerevarende 

uddannelser.  

 

Hjælp til lokalsamfundet: Lige fra starten i 1972 har Khelaghar 

kæmpet for  bedre vilkår i landsbysamfundet samt for styrkelsen af 

kvinderne – primært gennem uddannelse af nødstedte børn, men også 

gennem et varieret hjælpeprogram for lokalsamfundet.  

 

Gennem Outreach Programme, der betales af Verdens Børn faddere, 

støttes knap 60 udsatte børn fra lokale skoler.  

De fattigste mindre børn i området tilbydes morgenmad og særskilt 

undervisning indtil frokost; til lokalt trængende uddeles der jævnligt tøj 

samt økonomisk hjælp til medicin; lokale landsbybørn støttes med 

deres videre uddannelser, og endelig driver Khelaghar et center for 

håndarbejde, hvor kvinder kan komme og bl.a. lære at sy og væve og 

derved tilegne sig en ekstra indkomstmulighed. 

Flere gange årligt arrangeres der dage, hvor både beboere på og rundt 

om Khelaghar bliver efterset grundigt af læger og tilbudt opfølgende 

behandling. I december blev der med støtte fra Rotary arrangeret gratis 

testning for talassæmi, en arvelig blodsygdom. 

 

Særlige aktiviteter: Til slut skal det da også lige nævnes, at der som 

sædvanlig også blev afholdt Sportsdag, Børnenes Dag,  Lærernes Dag, 

en Mindedag for de døde og bortgangne, samt de to største, årlige 

højtidelige fester: Forårsfesten, med skuespil og masser af musik, samt 

Træplantningsdagen, hvor respekten og kontakten med naturen er i 

centrum.  

 

 

Faddere til børn på Khelaghar er for de flestes vedkommende trofaste 

støtter, men vi skulle jo gerne blive flere, så vi ikke kun skaffer 

økonomisk hjælp til 60 børn, men til alle de 83 børn, der pt. bor på 

stedet.  

Desuden er det håbet for 2015, at der på forskellig vis kan blive samlet 

penge ind til diverse istandsættelser, ekstra klasseværelse samt 

færdiggørelsen af perimetermuren, der beskytter hjemmets bygninger 

og afgrøder  

Med dette in mente vil jeg sige en stor, stor tak til alle, der støtter vores 

prisvindende børnehjem! 
 

Med venlig hilsen 

For Khelaghar og Verdens Børn 

 

Flemming Løfgren Wakabayashi 

 
 
VÆRD AT HUSKE PÅ: 
20 - 35 børn på Khelaghar mangler en fadder.  
De fleste ny faddere tilmelder sig, fordi familie, venner eller kolleger har 
fortalt dem om Verdens Børn. 

Undervisning i det fri 

Fjollet dansk gæstelærer.. 

Khelaghar ændrer éns perspektiv.. 

Vævestuen. 


