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Endnu et succesfuldt år er gået på Santibari. Projektet rummer børnehave-

klasse med både egne børn og 40 udefrakommende drenge og piger. Desuden 

er der også sundhedsklinikken Seva Kendra, der løbende tager hånd om de 

helbredsproblemer, der måtte være på Santibari, og i det daglige servicerer 

sygeplejerskerne 23 omkringliggende landsbyer, hovedsagelig med fore-

byggende helbredstiltag. Der har i år ikke været alvorligere helbredsproblemer 

på Santibari og børnene trives godt.  

 

Det er vigtigt for lederen Mrs. Kanti Halder, at børnene bevarer kontakten til 

deres egne familier. Der kommer ofte forældre forbi og hilser på. Det kniber 

desværre ind imellem med kontakten til familien både fordi børnene selv har 

svært ved at komme hjem, men også fordi familien af og til ikke viser større 

interesse for barnet. Selvom Santibari forsøger at give pigerne en opvækst, der 

undgår fremmedgørelse i forhold til det samfund, de skal hjem til igen, så vil 

Santibari oftest være pigernes egentlige, trygge barndomshjem, og her er der 

hver dag mad, tøj, omsorg  og frem for alt et kærligt fællesskab med de andre 

børn.  

 

Generelt klarer Santibaris piger sig godt i den lokale skole. De børn, der har 

vanskeligheder, får ekstra lærerstøtte. Den lokale skole er meget stor, ca. 1200 

elever til 15 klasser. Det betyder, at der kan være op til 100 elever i hver 

klasse, og selvom lærerne er dygtige, er det en tung opgave at løfte. Derfor får 

pigerne daglig lektiehjælp på hjemmet. Narayanpur, hvor Santibari hører 

hjemme, ligger meget langt ude på landet, og det er overordentlig svært at 

skaffe nok kvalificeret lærerhjælp til byen. Der har længe været et ønske at  

give pigerne undervisning i ”computer training”, men der kan ikke skaffes en 

lærer, der vil komme helt derud. 

 

Pigerne er meget glade for især dans. De vil meget gerne optræde ved enhver 

lejlighed, og de bliver bedre og bedre til det. Tegning og maling er også 

populært hos enkelte af børnene. Alle elsker at synge og lære nye sange, også 

på dansk. Der er i de senere år gjort meget ved haven, og alle deltager i at 

holde den smuk. 

 

Vejret i Indien er hårdt ved husene. Således er taget på flere mindre bygninger 

gået i stykker, og murværket er visse steder belastet. Der vil inden for kort tid 

være behov for resteaurering af bygningerne.  

 

I år har repræsentanter fra Verdens Børn været på besøg to gange. Det er altid 

med den største gæstfrihed, vi bliver modtaget, og børnene er meget glade for 

denne afbrydelse i hverdagen. Så er der også en kærkommen mulighed for at 

optræde og vise sine kunstværker frem.  

 

Som noget nyt, vil der i 2013 komme to frivillige ”volunteers” fra Danmark til 

Santibari for en periode af to måneder. De skal bl.a. læse lektier med børnene, 

undervise i ”creschen” og støtte pigerne i at forbedre deres 

engelskkundskaber. Det har været et ønske fra Kanti Halder, at afprøve dette 

tiltag. 

 

Kanti Halder sender alle fadderne en dybtfølt tak for jeres moralske og 

økonomiske støtte, der bringer lys og glæde til børnene, og som giver en 

væsentlig forskel i livet, de ellers ikke ville have haft. 

 

Med venlig hilsen og godt nytår til jer alle 

 

Merete Hansson 

Verdens Børn 


