
ÅRSRAPPORT 2012 - INDIEN 
Durgapur/Malandighi Child Care Programme 

1313-1314 
 

Projektet ligger i landsbyen Malandighi i nærheden af byen 
Durgapur, et par timers kørsel nord for Calcutta. Projektet 
drives af organisationen AVILASH, under ledelse af Sandip 

Chatterjee og en engageret stab.  
Børnene er meget fattige, nogle er forældreløse, og de fleste 

stammer fra slummen i Calcutta og nærliggende landsbyer. 
Der er i øjeblikket 120 fadderbørn på børnehjemmet, samt 81 

hjemmeboende børn, hvis skolegang dækkes af fadderskaber. 
Børnene har boet i lejede bygninger siden foråret 2009, hvor 
samarbejdet med et andet børnehjem i nærheden af Calcutta 

måtte afbrydes, fordi det ikke levede op til vore aftaler.  
  

Helt nyt børnehjem indviet! 
Det har været et travlt år i Durgapur. Verdens Børn har 
sammen med to hollandske organisationer gjort det muligt at 

opføre et nyt børnehjem fra bunden, og efter en imponerende  
byggeindsats blev det nye ’campus’ officielt indviet i december 

med deltagelse af repræsentanter for Verdens Børn, de 
hollandske støtter, lokale myndigheder, og selvfølgelig de 
glade børn og medarbejdere, for hvem rammerne allerede 

giver stor glæde og trivsel.  
 

Indvielsen blev fejret med taler, sang- og danseoptrædener af 
børnene og dejlig mad. Det var skønt at se børnenes 
begejstring, ikke mindst i deres forberedelse til den store 

begivenhed, hvor de øvede deres danserutiner på livet løs, til 
både klassiske og moderne indiske melodier – især drengene 

gav den fuld skrue til de moderne rytmer! 
 
Den primære bygning i det nye børnehjemsområde er hostel-

bygningen, hvor pigerne bor i stueetagen og drengene på 
første sal. Værelserne har nye solide køjesenge med gode 

madrasser, og der bor 6-10 børn på hvert værelse. På billedet 
til venstre ses hostelbygningen, pyntet op med lys til indviel-
sen. Udover hostel-bygningen er der en spise-og aktivitetssal, 

med  køkken, samt en administrations- og gæstebygning. 
 

Skole og hverdag i Malandighi 
Året 2012 har været meget præget af byggeriet, men 
skolegangen passes flittigt, og både primary (1-4. klasse), 

secondary (5-9. klasse) og higher secondary school (10-12. 
klasse) ligger inden for et par hundrede meter fra børne- 

hjemmet. Inden aftensmaden får alle børnene lektiehjælp. I 
fritiden er der ofte gang i sport som volleyball, cricket og 

fodbold, og nu står der også LEGO-leg på programmet, efter 
en donation på 10 kg LEGO via lokalgruppen i Svendborg. 
                                                    

Tak til alle jer faddere og andre støtter for hjælpen i 2012 – I 
er med til at skabe trygge rammer og bringe smilene frem på 

disse udsatte børns ansigter! 
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