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Organisationen St. Joseph Development Trust (SJDT) driver en række 
af de børnehjem og landsbyinitiativer som Verdens Børn støtter. I alt 
støtter Verdens Børn, gennem fadderskaber ,609 børn. Heraf, befinder 
170 børn sig på egentlige børnehjem. De resterende 439 børn støttes 
gennem landsbyinitiativer.  

1301 - Pudu Yugam 

Børnehjemmet Pudu Yugam, som ligger i byen i Dindigul, er et hjem 
for primært hjemløse gadebørn. Hjemmet ,som ejes af SJDT, tilbyder 
børnene bolig, mad, bedre hygiejne, undervisning og tryghed i forhold 
til det snavsede og farlige børnearbejde, de ellers ville være forvist til i 
byen.  

På hjemmet bor der 37 børn. Alle drenge. Heraf støttes 16 af Verdens 
Børn. På hjemmet bor der til stadighed flere voksne med henblik på at 
skabe en hverdag med tryghed, rutiner samt sociale rammer, som må 
forventes at kunne findes i en normal kernefamilie.   
 
For i videst mulig omfang at give drengene en normal opvækst går de 
på St. Francis Xavier Skole samt Gandhiji Gymnasium sammen med 
byens øvrige børn. Trods drengenes baggrund så klarer de sig godt i 
skolen, og hvis de ellers fortsat kan nyde støtte via fadderskaber, så er 
der gode muligheder for, at de kan skabe sig en god tilværelse senere i 
livet.  
 
Ud over at beskæftige sig med skolegang og huslige pligter, så har 
hjemmet i løbet af året afholdt en række aktiviteter. Eksempelvis 
turneringer i cricket, håndbold og skak. Og som noget ganske specielt 
har drengene nedsat et Børneråd, hvor børnene hver søndag mødes for 
på demokratisk vis at drøfte forskellige problemstillinger. Eks. børn 
som ikke laver deres lektier, de bagvedliggende årsager samt mulige 
løsninger.   
 
Ud over manglende tryghed og generel forældreomsorg, så har børnene 
i deres tidlige opvækst ofte udviklet en række miljøbetingede 
sygdomme. Herunder fejlernæring. Tillige viser det sig ofte, at børnene  
lider af sygdomme, som i reglen tidligere er blevet fuldstændig overset 
eller ignoreret. SJDT gennemfører således med faste intervaller 
lægeundersøgelser (Medicinal Camps), hvor børnene tjekkes grundigt 
og fornøden behandling iværksættes.   
 
1306 – Nyt Liv (Girls Village) - Pudhuv Asantham  
  
Pudhuv Asantham,der ligger i Murugathooranpatti i Dindigul Distrikt, 
er et pigehjem. Pigerne er oftest forældreløse eller forladte (af deres 
forældre). I øjeblikket befinder der sig 105 skolesøgende piger på 

 

 



hjemmet. SJDT er meget opmærksom på, at uddannelse er en vigtig 
forudsætning for, at især piger, kan få en tryg og selvstændig 
voksentilværelse. SJDT sikrer således, at alle pigerne har mulighed for 
skolegang. Herunder også videre uddannelse efter endt basisskole.  
  
Ud over den formelle skolegang bestræber SJDT sig også på at 
understøtte udviklingen af pigernes egen personlighed og selvværd. 
 
Som på Pudu Yugam, har pigerne nedsat et Børneråd. Ud over at drøfte 
muligheder for at styrke den enkeltes skolekundskaber, så er et af 
formålene at udvikle pigernes selvværd, medborgeransvarlighed og 
lederegenskaber, således de i højere grad kan tage hånd om deres egen 
udvikling og tilværelse.  
 
Som på det øvrige hjem gennemfører SJDT med jævne mellemrum 
grundige lægeundersøgelser af pigerne.  
 
I øjeblikket støtter Verdens Børn 40 ud af de 105 piger, som i 
øjeblikket befinder på hjemmet. Desuden støtter Verdens Børn 72 
piger, som har forladt hjemmet med hjælp til deres videre uddannelse 
og øvrige eksistens.  
 
1306 – Nyt Liv – (Baby og børnehjem) - Pudu Punal 
 
Pudu Punal, som ligger i sammenhæng med SJDT´s administration i 
Genguvarpatti, blev indviet i 2007. Børnene er overvejende helt eller 
delvist forældreløse.  
 
Hjemmet, som huser 101 børn, er specielt ved at børnene faktisk bor i 
9 separate huse, som ligger i tilknytning til fælles faciliteter. Børnene 
er gruppevis opdelt efter alder ,og i hvert hus bor der 10-12 børn. De 
mindste / mindre børn bor sammen med en kvindelig medarbejder, som 
i muligt omfang påtager sig den moderrolle, som børnene har brug for 
og i øvrigt hjælper dem med at få en så naturlig opvækst som muligt. 
De lidt ældre børn har udpeget ”en leder” – ofte det ældste barn – som 
skal sikre at såvel huslige som skolemæssige pligter efterleves.  
 
Som i forbindelse med de øvrige hjem har børnene nedsat et Børneråd. 
Ligeledes gennemføres der regelmæssigt lægeundersøgelser af 
børnene.  
 
Desuden afholdes der læse/litteraturmøder for børnene. Et forum som 
gennem sang, tegning, digtning, skulespil osv. søger at understøtte 
børnene i at udvikle deres naturlige talenter og selvværd. 
 
Verdens Børn støtter 23 børn på hjemmet.  
 
1306 – Nyt Liv – Landsby Initiativ  
 
En meget væsentlig del af SJDT indsats foregår gennem ”Tuition 
Centre” programmet.  
 
I udviklingslande som Indien er uddannelse i altovervejende grad 
nøglen til fattigdomsbekæmpelse og social udvikling. Desværre tillader 



den privatøkonomiske situation hos en endog meget stor andel af 
Indiens fattige landbefolkning ikke, at børnene gennemfører en 
skolegang, som ligger ud over det allermest elementære. Det er især 
piger, som bliver afskåret fra dette – for os naturlige – privilegium.  
 
Således støtter SJDT værdigt trængende børn fra lokalsamfundet med 
henblik på at sikre disses uddannelse og dermed senere en bedre og 
mere tryg voksentilværelse.  
 
Alene i Periyakulam støtter SJDT 571 børn fordelt på 17 
undervisningscentre. Heraf støtter Verdens Børn 439 elever, som ellers 
ville have været afskåret fra undervisning / uddannelse, som ligger ud 
over det mest basale.  
 
At SJDT´s indsats har endog meget stor betydning, ses tydeligt gennem 
børnenes skolepræstationer. Ikke kun er beståelseskvotienten meget 
høj. Eleverne klarer sig også forholdsvist godt.  
 
De 17 undervisningscentre, som ligger i området omkring 
Periyakulam, har dannet et ”børneparlament” med 102 repræsentanter 
for the 571 børn. Her beskæftiger børnene sig med forhold som er 
relateret til nærområdet, herunder undervisning, sundhed, sociale 
forhold osv. Desuden, beskæftiger børnene sig også med forhold af 
mere generel karakter; herunder børnerettigheder, demokrati og 
almindeligt medborgerskab.  
 
1305 – Nyt Liv – Handikaphjem – Pudu Udayam  
 
Pudu Udayam handikaphjem ligger i tilknytning til Nyt Liv 
pigehjemmet. Børnene lider i forskellig grad af såvel fysiske som 
mentale handikap. Hjemmet huser for tiden i alt 43 børn.  
 
Selv i dagens Indien er det stadigt meget udsædvanligt at gøre en 
særlig indsats for børn med mentale handikap. Der er stadig en udbredt 
stigmatisering i forbindelse med mentalt handikappede hvorfor disse – 
børn såvel som voksne – som oftest enten bliver overladt til en grum 
og forstødt tilværelse i lokalsamfundet eller spærret inde under 
kummerlige forhold på anstalter og i visse tilfælde fængsler.  
 
Hjemmet søger at skabe rammer for børnene som afspejler, at de også 
er individer med legitime rettigheder til værdighed og respekt. Med 
forskellige hjælpemidler forsøger hjemmet at fremme børnenes 
mentale såvel som fysiske færdigheder.  
 
Til det formål er der tilknyttet fire speciallærere, en fysioterapeut og en 
erhvervsfaglig træner til hjemmet.   
 
Børnene er inddelt i grupper i forhold til graden af deres såvel mentale 
som fysiske handikap. Undervisning og træning tilrettelægges i forhold 
til denne gruppering.  

Børnenes tilstand og fremskridt evalueres med månedlige intervaller af 
en ekstern specialist. I samråd med hjemmets ansatte vurderes, om 
barnet udvikler sig i ønsket retning og med den ønskede hastighed. Ved 



samme lejlighed aftales der nye aktiviteter og sættes mål for den 
kommende periode 

Da psykisk udviklingshæmmede ofte udvikler epilepsi, og andre 
følgesygdomme eller handicap i form af f.eks. syns- eller 
hørenedsættelse, spastiske lidelser mv., bliver børnene i særlig grad 
underlagt regelmæssige lægeundersøgelser. For selv disse 
følgesygdomme eller handicap typisk ikke kan helbredes, så kan de 
sommetider behandles/lindres.  

Det bør nævnes, at det også i dagens Danmark er svært at få folk til at 
tegne fadderskaber for handicappede børn og unge. Et forhold som 
Verdens Børn vil bede potentielle faddere genoverveje, eftersom disse 
børn, i endog væsentlig grad ,har brug for hjælp til at kunne få en 
værdig tilværelse.  

Afslutning: 

Afslutningsvis vil jeg kort berette om mine oplevelser fra mit første 
besøg hos SJDT i forbindelse med overdragelsen af projektansvaret. 
 
Selv om jeg i mere end 10 år har arbejdet med udviklingshjælp i 3. 
verdens lande, og selv om jeg har oplevet, og til stadighed oplever 
mange mennesker, som lider store afsavn i forhold til den privilegerede 
tilværelse de fleste af os kender til, så var mit første besøg hos SJDT 
bestemt en stor og anderledes oplevelse.  
 
Besøget var i høj grad en bekræftelse på, hvor lidt det, efter vore 
(danske) normer, koster at skabe de rammer og den tryghed, der som 
minimum skal til for at give et ellers forsømt barn en forholdsvis god 
opvækst og start på voksenlivet.   
 
Jeg har gennem årene set endeløst mange handikappede og forsømte 
børn i Indien og Nepal, som frister en yderst kummerlig tilværelse. 
Besøget hos SJDT er bestemt en bekræftelse på, at det nytter at gøre 
noget.   
 
Og således begynder endnu et udfordrende, spændende år. Jeg håber og 
tror på, at vi i løbet af året kan fortælle jer mere om en succesrig 
udvidelse og om løbende forbedringer i forbindelse hermed. 
 
Mange tak for jeres hidtidige støtte til et beundringsværdigt børnehjem.  
 
 

Med venlig hilsen 
For Sct. Joseph Development Trust og Verdens Børn 

Flemming Sehested 
 

 
VÆRD AT HUSKE PÅ: 
Der er altid mange børn på SJDT som mangler en fadder.  
De fleste ny faddere tilmelder sig, fordi familie, venner eller kolleger har 
fortalt dem om Verdens Børn.  
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