
  

 

 
 
 

Børnehjemmet V.Sithur ligger i et landområde i Cuddalore 
provinsen, Tamil Nadu i Sydindien, 250 km. syd for Chennai 
(Madras). Jorden tilhører Arcot kirken, der opførte en bygning 
i 1980. Denne bygning anvendes i dag bl.a. som kirkerum. 
Byggeriet var betalt af Lutheren World Federation i Geneve. 
Verdens Børn (VB) har betalt for opførelsen af pigernes 
sovesal i 1987, køkken og lagerrum i 1990 og drengenes 
sovesal i 1993.  
 
På børnehjemmet bor fattige piger og drenge, som normalt 
kun har en forælder. Børnene kommer fra områder, hvor de 
fleste indbyggere er meget fattige landbrugere uden egen jord. 
Forældrene (mest enlige mødre) arbejder typisk som sæson 
daglejere og må flytte til steder, hvor de kan finde et arbejde. 
De har derfor ofte ingen fast bopæl. Alle børnene er 
kostskolebørn. 
 
Problemer 
Der har de sidste par år været en del problemer med ledelsen 
af institutionen, især efter den daglige leder døde i april 2013. 
Det medførte, at adskillige børn blev fjernet fra skole af deres 
forældre, og flere sponsorbørn havde skiftet til en skole, der lå 
nærmere deres familie. Da hjemmet blev besøgt af Verdens 
Børn i november 2013 var forholdene forbedret væsentligt, 
idet der nu var ansat en ny daglig leder af institutionen. 
Bygningerne var dog meget dårligt vedligeholdt, men VB ville 
ikke bidrage økonomisk til reparation, før institutionen havde 
bevist i en periode, at der var styr på ledelsen. VB ville derfor 
kun støtte med de almindelige fadderbidrag. 
 
Projektet blev næste gang besøgt i februar 2014, og det 
konstateredes at administrationen var bragt i orden. Den nye 
daglige leder havde sørget for, at der var blevet fremsendt 
årsrapport, regnskab, farvelbreve fra børn, der havde forladt 
skolen, samt forslag til nye fadderbørn. Projektet blev besøgt 
igen i oktober 2014 for at kontrollere, om forbedringerne blev 
opretholdt. Umiddelbart før besøget fik VB oplyst, at den nye 
daglige leder havde forladt jobbet til fordel for et nyt job i 
Chennai. Under besøget var det ikke muligt at få kontakt med 
den afgåede daglige leder. 
I stedet mødtes VB med biskoppen, der er overordnet 
ansvarlige for institutionen. 
 
Det blev konstateret, at der igen var rejst børn fra skolen (5 
stk), uden at det var rapporteret til VB. Biskoppen var blevet 
pensioneret for et par måneder siden. Han oplyste, at han ikke 
havde råd til at ansætte en daglig leder, så han ville selv tages 

 
 
 
 

 
 

 
Besøg i februar 2014,Hanne Mathiesen og Per Lindrup 
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sig af ledelsen.  
 
Den daglige drift varetages af et ældre ægtepar, der bor på 
stedet. Desuden er der ansat en kok og en vagtmand. VB har 
ikke tillid til, at den pensionerede biskop vil føre effektivt 
tilsyn. Han har igennem årene vist meget lidt interesse for 
institutionens drift. VB er derfor ikke tilfreds med 
bemandingen, og det er derfor nødvendigt at følge op på 
situationen. VB forsøger blandt andet at få en dialog i gang 
med kirken, men den nye biskop har indtil videre kun svaret 
henholdende. 
 
Det blev påtalt, at VB ikke havde modtaget kvitteringer for 
beløb for 2. og 3. kvartal, revideret regnskab for 2013 samt 
bygningsgodkendelse fra myndighederne, der nu stiller nye 
krav til børneinstitutioner i Tamil Nadu. Den hidtidige daglige 
leder har efterfølgende bistået institutionen med det 
administrative arbejde, og de nævnte papirer og godkendelser 
er nu bragt i orden. 
 
Nogle faddere har i februar donoret et større beløb til en 
fællesudflugt for børnene. Pengene blev i slutningen af 2014 
brugt til en udflugt til den gamle danske koloni Tranquebar. 
Det var første gang, at børnene kom ud til havet, idet 
børnehjemmet ligger midt inde i landet. 
 
VB er dog langt fra tilfreds med ledelsen og den information, 
som vi har modtaget. Under besøget i oktober blev det som 
nævnt konstateret, at 5 børn var rejst. VB har fortsat ikke 
modtaget afskedsbreve fra disse børn. VB er meget 
uforstående overfor det store gennemtræk af  børn på 
institutionen. Hvorfor rejser de? Er der afrejst børn siden 
besøget i oktober 2014? 
 
VB stiller fortsat krav om en afklaring af  den daglige ledelse af  
institutionen. Den nuværende bemanding er, som nævnt 
ovenfor, ikke tilfredsstillende. Desuden må vi have afklaret 
ejerforholdet, idet den pensionerede biskop har ladet kirken 
forstå, at bygningerne tilhører VB, og overfor VB hævder han, 
at bygningerne er kirkens ejendom. Han betragter institutionen 
som sin private ejendom. Det er derfor afgørende at få en 
dialog med kirken om disse forhold. 
 
Konklusion 
VB vil i løbet af  de næste par måneder nærmere undersøge 
forholdene omkring ledelse, rapporter, ejerforhold mm.. Disse 
forhold kan i værste fald medføre, at VB helt må stoppe 
samarbejdet med institutionen. Alle faddere vil blive orienteret, 
såfremt dette skulle ske. 
 

Med venlig hilsen 
For V.Sithur og Verdens Børn 

Wagn Winkel og Hanne Mathiesen (projektansvarlig) 


