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 Kære faddere til børn på 1331 Kariyalur 
 
I disse dage, hvor der skal skrives årsrapport til jer, er jeg samtidig 
i fuld gang med at forberede næste tur til Sydindien. I februar 
rejser jeg igen til Tamil Nadu, og som sædvanlig glæder jeg mig 
meget til at gense både børn og voksne på de fire børnehjem, som 
jeg er projektansvarlig for. Hvis nogen af jer vil have et brev med til 
jeres fadderbarn, er I velkomne til at sende det til mig senest 5. 
februar, så skal jeg nok tage brevet med og tage et foto af jeres 
fadderbarn med brevet.  
 

Sammen med denne årsrapport modtager I også et julebrev fra jeres 

fadderbarn. Brevene nåede først til Danmark efter jul, og Verdens Børn   

besluttede derfor at vente og sende julebrevene til jer sammen med 

årsrapporten og på den måde spare portoudgiften. 

 

Det var et dejligt gensyn med Verdens Børns 71 fadderbørn, da jeg i 

februar 2011 besøgte Kariyalur. Besøget faldt sammen med et 

lederskift, idet den tidligere leder, Benjamin Sudhakar, vendte tilbage 

og afløste Daniel Kirubaraj, der blev forflyttet til en stilling i Chennai.   

Samarbejdet med begge ledere har været meget tilfredsstillende, og 

begge har ydet en god og dygtig indsats for at give Kariyalurs børn en 

tryg og god opvækst.                                                                        

Under Daniel Kirubaraj ledelse blev der indkøbt nogle violiner og 

iværksat undervisning i sang og violinspil, og der blev lavet nye 

toiletter og vaskerum til pigerne.                                                

Benjamin Sudhakar har planer om at få etableret en ny vandledning. 

Kariyalur ligger på en bjergskråning og består af flere afdelinger. På 

den lavestliggende afdeling er der rigtig god vandforsyning, mens man 

på den højereliggende afdeling må hente vand i brønden. Ønsket er 

derfor at få ført en vandledning fra den lavereliggende del til den 

højestliggende del af området. Dette projekt forventes gennemført i 

løbet af 2012 og vil betyde en stor lettelse i hverdagen.  

 

 

Tak for jeres støtte til Sydindiens børn i det forløbne år                                       

og rigtig godt nytår! 
  

Venlig hilsen  

Hanne Matthiesen, Delken 9, 6000 Kolding 

Projektansvarlig for Kariyalur 
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Der er godt fyldt op i klasseværelset 

Dejlige børn fra Kariyalur 

 

Lektielæsning  i det fri 

Der hentes vand ved brønden 


