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Kære faddere, 

Vi sender en varm tak til alle vore sponsorer, der gennem støtten til 

børnene har muliggjort at arbejdet igen har kunnet lykkes til glæde og 

gavn for de mange fattige børn på Albella. 

 

Begivenheder i 2011 

Der har i løbet af året været en del hændelser i området. Albella Boys 

Home ligger i byen Kalimpong i distriktet Darjeeling et bjergrigt og 

smukt område på foden til Himalaya, grænsende op til landene Nepal, 

Sikkim, Bhutan og Tibet. Efter lang tids politisk uro i distriktet, som 

har påvirket dagligdagen også på børnehjemmet, har man fået en lokal 

administration ’Ghorkaland Territorial Administration’. Dette har 

bragt ro i området, efter tre års strejker, butikslukninger mm., ser der 

ud til at være kommet en løsning, selvom de lokale forhandlinger 

stadig pågår. 

Den største begivenhed indtraf, da et jordskælv i sept. 2011 ramte 

Kalimpong, der målte 6,8 på Richter skalaen. Det var det værste 

jordskælv i 50 år, og skabte stor angst på hjemmet. Heldigvis slap alle 

på Albella fra den voldsomme ulykke, men 60 mennesker blev dræbt i 

området. Store var ødelæggelserne i hele distriktet. På Albella Boys 

Home fik en stor underjordisk vandtank, der samler regnvand under 

monsoonen, store revner. Bl.a. gennem hjælp fra VERDENS BØRN, 

er reparationsarbejder sat i gang. 

 

Dagligdagen på Albella 

For børnehjems- og skolebørnene har det været et godt år. Alle børn 

er kommet op i næste klasse, og der var endda nogle der fik 

topkarakter. Der var også 6 elever fra hjemmet der deltog i en 

tegne konkurrence i et Videnskabscenter i Kalimpong. Blandt mere 

end 100 tilmeldte elever opnåede 4 af de 6 fra Albella at få præmier 

   og kom endda ind på en 2. og 3. plads. 

 

Verdens Børns faddere støtter 110 drenge på hjemmet. Børnene er 

enten hjemløse eller forældreløse flygtningebørn, fortrinsvis fra 

områderne i Tibet og Sikkim. I forhold til tidligere år er det en lille 

nedgang i støtten og vi har i øjeblikket flere drenge, der savner en 

fadder. På Albella får børnene en opvækst under ordnede forhold og 

mange af drengene er kommet godt i vej og har fået en god fremtid. I 

øjeblikket er 8 af drengene på college i gang med deres bachelor. 

På projektet er der også tilknyttet piger og drenge, der bor i eget hjem. 

Disse børn får støtte til deres skolegang. Børnene stammer fra fattige 

spedalskhedsramte familier. Familier med denne sygdom rammes 

yderst hårdt. De bliver udstødt og må bo i slumområder ofte uden 

muligheder for at finde et arbejde, selvom sygdommen kan behandles. 

 

Alle børn bliver jævnligt sundhedstjekket af lederens kone, der er 

læge. Men med så mange børn på ét sted kan smitte ikke helt undgås, 

da de børn der har mulighed for at komme hjem i ferien, også kan 

være smittebærere når de kommer tilbage. Således havde man i 2011 

et udbrud af skoldkopper og selvom den pågældende elev blev 

isoleret, var flere af børnene nået at blive smittet.  Men alle børn har 

det fint igen. 

 Med venlig hilsen 

       Albella Boys Home og Verdens Børn 

                      Nordindien-gruppen 


