
ÅRSRAPPORT 2012 - INDIEN
1317-1310 Albella Boys Home

I bjergene omkring Albella Boys Home i Darjeeling har der været 
fredeligt i 2012. I de sidste par år har der ellers været poli  ske 
uroligheder og voldsomme jordskælv i området.

Medlemmer af Verdens Børn besøgte i 2012 hjemmet. Det var en 
overordentlig god oplevelse at være der. Stemningen er venlig og 
munter, der er en atmosfære af fred overalt. Sam  dig er der meget 
smukt, alle bygninger er velholdte  omgivet af blomstrende haver. 
Som baggrundstæppe har Albella Boys Home Himalayabjergene.
Bygningerne bliver jævnligt restaureret, så intet forfalder. Seneste 
projekt er en ny smuk sovesal  l de mindste drenge i livlige farver. I 
samme bygning bliver der lavet et nyt bibliotek og personalerum.

De fl este drenge klarede sig rig  g godt  l de afslu  ende eksamener, 
og de kan derfor fortsæ  e i højere skoleuddannelser. Der er i dag 10 
drenge, der går på College for at få en Bachelor Degree. Ja, drengenes 
uddannelse er vig  g for ægteparret Hesron og Ebi, Albellas 
hengivne og engagerede ledere. Mange af Albellas drenge har fået 
gode s  llinger i samfundet takket være god skolebaggrund.  Med 
jævne mellemrum kommer de på besøg, senest ved Hesron og Ebis 
25 års jubilæum i 2012. Drengene havde uden deres viden arrangeret 
en kæmpe surprisefest med masser af dans musik og sang.

Ebi er læge og varetager det lægelige  lsyn med børnene. På 
Albella har man indre  et et fi nt lille infi rmeri med enkelte senge  l 
sygemeldte børn. En af de ældre drenge har fået et samari  erkursus, 
og han bor fast på infi rmeriet, hvor han passer evt. syge kammerater.
Kammeratskabet er stærkt blandt børnene. Mobning tolereres ikke.  
Alle kommer godt overens. Nogle af de ældste drenge har funk  on 
som captains, og de leder de yngre kammerater i de daglige 
forpligtelser og holder styr på disciplinen. 

Musik og sang er meget vig  g på Albella. Der spilles på fl ere 
instrumenter, allerhelst guitar. Hver a  en synger de alle sammen, og 
de synger af hjertens lyst. Vi deltog selv ved a  ensangen, og det var 
en stor fornøjelse.

Ebi og Hesron ønsker at takke fadderne for deres stø  e og 
engagement i børnene på Albella Boys Home.
Med venlig hilsen og ønsket om et godt nytår  l jer alle

Merete Hansson
Verdens Børn

Ny sovesal

Store vaskedag
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Himalaya

VÆRD AT HUSKE PÅ:
De fl este ny faddere  lmelder sig, fordi familie, venner eller
kolleger har fortalt dem om Verdens Børn.


