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Der bor ca. 120 drenge på Albella. 

Hesron Rahmi, Albellas dygtige leder er taknemmelig for, hvor godt de kom 

igennem 2013 på trods af store politiske uroligheder i bjergene omkring 

Kalimpong med langvarige strejker, hvor offentlige kontorer, skoler, 

postkontor, banker og forretninger lukkede ned. P.g.a. uroligheder måtte 

børnene ofte forblive på Albellas område, som heldigvis er meget stort. 

Hesron sørgede for ved forhandling at beholde vandforsyningen til Albella i 

strejkeperioderne, hvor alle andre ledninger blev lukket af. Og det lykkedes 

at holde hverdagen nogenlunde normal og skabe tryghed for børnene. 

Eksamener: De fleste af børnene fik en meget fin eksamen, hvor enkelte 

endda fik topplaceringer i deres klasser. (I Indien gør man stadig status over 

børnenes placering i de enkelte klasser). 4 af de ældste drenge fik endda en 

bacheloreksamen fra universitet i Kalimpong, og også her udmærkede  

Nye børn og afsluttede børn: P.g.a. nye ombygninger på Albella, kan de nu 

rumme flere børn. Således blev der i 2013 optaget 25 nye børn - alle 

forældreløse eller med bare en forælder - og 18 børn blev afsluttet, de fleste 

af dem med en færdig highschool-eksamen. 

Sundhed: Hesrons hustru Ebi er læge og tilser børnene meget jævnligt. Heller 

ikke i år har der været sygdomme af mere alvorlig karakter. Bliver en dreng 

syg, bliver han overført til Albellas infirmeri, som passes af en af de store 

drenge, der har fået et samariterkursus.  

Aktiviteter på de forskellige sportsarealer: Hvert år afvikles der flere 

sportsbegivenheder. Drengene konkurrerer med andre skoler i fodbold. I det 

daglige er der stor aktivitet på de forskellige af  hjemmets sportsarealer. 

Monsunen: I 2013 har monsunregnen været meget sparsom, hvilket gør, at 

hjemmets vandforsyning er stærkt rationeret. De får leveret vand hver 2. dag 

i 25 minutter ad gangen, hvilket knapt rækker til madlavningen. De har været 

nødt til at købe ekstra vand bragt op i dunke. Hesron forhandler i øjeblikket 

med regeringen om at få hævet tilførslen til 2 timer hver anden dag. Tak: 

Hesron og Ebi takker hver eneste fadder for den støtte og de gode ønsker og 

tanker, I giver dem. Uden jeres hjælp ville det have været umuligt at give alle 

disse børn en god tilværelse.  

Godt nytår: På Verdens Børns vegne ønsker jeg jer alle et rigtig godt nytår. 

Også vi takker for jeres store støtte til jeres fadderbørn.  

Hjælp os med at sprede det glade budskab om Verdens Børn ved at fortælle 

andre om jeres engagement. 

Med venlig hilsen  

Merete Hansson   

 

Senior drenge  

   Den nye sovesal for de mindste 

 Hjemmedyrkede grøntsager 

Udnyttelse af det sparsomme vand 


