
Den 1. juli overtog jeg opgaven som projektkoordinator for 
projekterne i Sri Lanka, og i slutningen af september fik jeg 
mulighed for at besøge projekterne. Med mig fulgte Chris-
tian Nissen, leder af fadderkontoret og fotograf Morten Lun-
drup, hvis billeder pryder denne årsrapport.
Det var en meget stor oplevelse at besøge projekterne. Vi 
fik en overvældende varm velkomst alle steder, med blom-
sterkranse til at tage om halsen, gaver (Ceylon Tea) og op-
træden med dans, teaterkomedie og taler. Børnene så sunde 
og raske ud, og der var en umiddelbarhed, som gjorde, at 
der var let til smilet. Alt i alt var det en fantastisk oplevelse!

Finansiering af grundskolen i Sri Lanka.
Som jeg har forstået det, ser det srilankanske undervisn-
ingssystem i store træk således ud: der er en offentlig fol-
keskole sideløbende med en relativ stor privat skolesektor. 
Det offentlige betaler naturligvis for alle udgifter til fol-
keskolen. Til private skoler betaler det offentlige lærerløn-
ninger, undervisningsmaterialer og skoleuniformer. Børn 
med handicap, her døve og blinde, kan i princippet deltage 
både i den offentlige skole og i den private, men i ingen af 
skoletilbuddene er undervisningen tilrettelagt, så blinde og 
døve, kan få gavn af den. Derfor er der på privat initiativ 
oprettet private skoler for døve og blinde. Og da døvhed og 
blindhed er sjælden i en almindelig population, må skolerne 
nødvendigvis have en kostafdeling, hvor børn, som kommer 
langvejs fra, kan bo. Det offentlige yder ingen støtte til ko-
stafdelinger (hostel), hverken til bygninger, vedligeholdelse 
af disse, til senge, madrasser, sengetøj, toiletter, badefaci-
liteter eller mad til børnene. Det offentlige yder heller ikke 
støtte til bygninger til undervisning, til tavler, toiletter, com-
putere m.m. i private skoler.

Alt det, som det offentlige ikke støtter i de projekter, Ver-
dens Børn er engageret i  i Sri Lanka, støtter I, faddere, og I 
muliggør, at døve og blinde børn kan få en god undervisn-
ing og opvækst. Jeres støtte er af uvurderlig betydning for 
børnene!

Senkadagala School for Deaf and  Blind i Kandy, 1315.
Senkadagala School for Deaf and Blind er en specialskole 
for døve og alvorligt hørehæmmede og blinde og stærkt 
svagsynede. Den ligger lidt udenfor Kandy, som er Sri Lan-
kas kulturhovedstad. Skolen har boafdelinger for henholds-
vis piger og drenge. I øjeblikket er der 128 elever, hvoraf de 
96 bor på skolen. Verdens Børn sponsorerer 89 af børnene. 
Skolen har fået ny leder, og i den 15 mand store bestyrelse 
for institutionen er 9 medlemmer nye, heri blandt forman-
den, som er departementschef i lokalregeringen. I oktober 
2010 blev området udsat for en meget stærk og langvarig 
regn, som medførte jordskred, hvorfor flere af bygningerne 
måtte evakueres. Det drejede sig om to sovesale, køkkenet 
samt spisestuen.
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Tak for jeres støtte til os

På grund af, at ødelæggelserne er at betragte som en natur-
katastrofe, er det lykkedes at få lokalregeringen til at be-
tale for genopbygningsarbejderne. Her i januar flytter man 
tilbage i de nyistandsatte lokaler.
I 2010 udskrev undervisningsministeriet en landsdækkende 
konkurrence om tegninger til undervisningsministeriets år-
skalender for 2011, og man var meget stolt over, at to af de i 
alt 12 tegninger var udført af elever fra skolen. 
Næsten hver måned er der en begivenhed, som alle eller en 
stor del af børnene og de unge deltager i. Det drejer sig bl.a. 
om fejring af Børnenes Dag og om religiøse festivaler, hvor 
hele skolen er engageret, om sportsbegivenheder, hvor det 
først fremmest er de store børn og unge, der deltager, og 
hvor de ofte får fine placeringer. Og endelig i september af-
holdes der en Tandlæge camp, hvor Tandlæge Højskolen i 
Kandy rykker ud til Senkadagala og undersøger og behan-
dler alle børnene.

National Council for the Deaf, Colombo, 1328.
Sri Chandrasekera School for the Deaf med forskole.
Skolen følger - så vidt det er muligt – regeringens læseplan-
er, men naturligvis med særlig vægt på tegnsprog (børnenes 
modersmål), mundaflæsning og taleundervisning. Skolen 
består af en forskole, 10 klassetrin samt en speciel klasse for 
multihandicappede døve børn. Ved afslutningen af skole-
gangen bliver børnene så vidt muligt overført til et Job Ori-
entation program med henblik på fremtidig beskæftigelse 
enten i et firma eller som selvstændig.
I 2011 forlod seks fadderbørn skolen, fire piger og to drenge. 
En pige fik hjælp fra The Council til at åbne egen systue, 
hvor hun bruger den symaskine, som VB har doneret. En 
pige blev gift, mens den tredje arbejder i en tøjfabrik og den 
fjerde er i lære i en batikfabrik. Den ene dreng er blevet ansat 
i en frisørsalon, mens den anden dreng er medhjælp i sin fars 
gartneri. Også på Sri Chandrasekera skolen gør man meget 
ud af idræt, og skolens elever vandt mange flotte præmier 
lige som skolens dansetrup optrådte ved forskellige officielle 
arrangementer. Som noget særligt indbyder skolen foræl-
drene til tre årlige møder, ja skolen insisterer på, at foræl-
drene skal deltage, for det er særdeles vigtigt at forældrene 
bliver rustet til at støtte deres døve barn.
I 210 færdiggjordes en ny sovesal til pigerne betalt af Ver-
dens Børn samt af Tipsmidlerne. En meget smuk og lys 
sovesal. Frimærkeafdelingen i Svendborg har bevilget et le-
gemsstort spejl til denne sovesal, og pigerne er meget glade 
for at kunne se sig selv i fuld størrelse. Begge institutioner 
udtrykker deres store taknemmelighed for Verdens Børns og 
faddernes støtte¸ for uden denne ville det ikke være muligt 
for de døve og blinde børn at have en god fremtid. Ligeledes 
udtrykker lederne af de to institutioner på vegne af foræl-
drene en stor taknemmelighed for Verdens Børns støtte som 
muliggør, at børnene kan vokse op og blive selvstændige 
voksne.
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