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Kære faddere til børn på børnehjemmene Happy Home og Guild of 
Service, Kotagiri. 
 
I disse dage, hvor årsrapporterne til jer skal skrives, er jeg samtidig  
i fuld gang med at forberede næste tur til Sydindien. I februar 
rejser jeg igen til Tamil Nadu, denne gang sammen med en fadder 
til et barn på Happy Home.   
Det er nu halvandet år siden, jeg sidst besøgte såvel Happy Home 
og Guild of Service i Kotagiri, og jeg glæder mig meget til gensynet 
med såvel børn som voksne begge steder.  
 
I Kotagiri er de to gamle søstre nu så prægede af deres alder, at de 
ikke længere er i stand til at forestå den daglige drift. Denne er 
overtaget af en sympatisk yngre præst, Ebenezer Sunny, som jeg 
også havde lejlighed til at møde i sommeren 2010.   
Der er kun 18 piger i Kotagiri, og det er for dyrt at drive et 
børnehjem med så få børn og tilsvarende få faddere, så Verdens 
Børns bestyrelse har besluttet, at samarbejdet med Kotagiri 
ophører, når samarbejdsaftalen udløber sommeren 2013. Pigerne 
vil til den tid få tilbud om at blive overflyttet til Happy Home. 
 
På Happy Home har årets største begivenhed været en udflugt til 
havet for alle børnene doneret af en gavmild dansk fadder. På 
adressen        www.youtube.com/user/nathanieltrust   
kan ses en videooptagelse fra turen. Det er fantastisk at se 
børnenes glæde og begejstring, da de for første gang oplever havet. 
På samme adresse kan ses en video, hvor en del af børnene fra 
Happy Home får overrakt priser for fine præstationer på deres 
skole. Skolerne i området er gode, og Stephen Nathaniel presser 
omsorgsfuldt på, så børnene yder alt, hvad de kan.  En god 
skolegang og en god uddannelse er nøglen til at få en bedre 
tilværelse, og det lykkes i høj grad at få børnene fra Happy Home 
videre i uddannelsessystemet. F. eks. er 7 af de store piger for 
øjeblikket i gang med at uddanne sig til sygeplejerske. 
I 2011 er det gamle køkken på det hostel, hvor pigerne bor, blevet 
renoveret. Det var hårdt tiltrængt, og glæden over det nye køkken 
er tilsvarende stor.   
 
Hvis nogle af jer vil have breve med til jeres fadderbarn, er I 
velkomne til at sende dem til mig senest 5. februar, så skal jeg nok 
aflevere dem til børnene og tage et foto til jer.  
 
Tak for jeres støtte til Sydindiens børn og rigtig godt nytår! 
 
  Hanne Matthiesen, Delken 9, 6000 Kolding 
  Projektansvarlig for Happy Home og  
  Guild  of Service, Kotagiri 

Et af de yngste børn på Happy Home 

Mrs Neil Andy og hendes søster Grace 

sammen med Stephen Nathaniel fra 

Happy Home og Ebenezer Sunny 

Både Guild of Service i Kotagir og Happy 

Home ligger meget smukt i Nilgiris 

bjergene omgivet af frodige teplantager 

http://www.youtube.com/user/nathanieltrust


 


