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Kære faddere. 
I Årsrapporten fra Albella Boys Home beretter stedets leder Heshron 
Rahmi  igen om et godt år for projektet. Verdens Børn aflagde 
projektbesøg i oktober måned, og det var et glædeligt gensyn med 
både børn og medarbejdere. 
 

Børn knyttet til Albella Boys Home 

1310 Hjemmeboende børn: Verdens Børn støtter 57 børn. 

1317 Hostelbørn: Verdens Børn støtter 92 børn (alle drenge). 

 

Undervisning og skolegang 

12 fadderbørn har forladt Albella-projektet efter endt skolegang (10., 
11., 12. klasse) hovedsagelig for at påbegynde videre uddannelse. 
På Albella er det muligt for drengene at blive på projektet, mens de 
tager en bachelor-degree, hvilket enkelte har gjort i 2015. Herefter vil 
de være i stand til at forsørge sig selv, også hvis de ønsker at 
fortsætte med en master-degree. Alle eksamener er bestået med 
gode resultater.  
 
I 2015 har der været især været fokus på at styrke undervisningen i 
Albellas egen primary school. De svageste børn får i dag mere støtte, 
og aktiviteter som sport, drama og musik skal være med til at styrke 
indlæringen hos børnene. En gruppe af seniordrengene er i 2015 
blevet udvalgt til at repræsentere deres gymnasium i statens 
sportsmesterskaber i Calcutta, og en af drengene vandt sølv i 200m 
løb. Det er alle på Albella meget stolte af. 
 
Sundhed 
I år har det største sundhedsproblem været udbrud af mæslinger og 
skoldkopper blandt de mindste drenge. Albella har sit eget infirmeri 
med plads til 5-6 senge, så der har været fyldt godt op i perioder. Alle 
er dog kommet fint igennem sygdomsforløbet. På infirmeriet bor der 
en af de ældste drenge, som har fået et samariterkursus, han tager 
sig af de syge børn under Ebis vejledning. Ebi er uddannet læge og 
er gift med lederen Heshron. 
 
Bygninger, vedligeholdelse og naturkatastrofer. 
Området, hvor Albella ligger er ofte ramt af større eller mindre 
jordskælv. Nepal ligger ganske tæt på, og ved det store jordskælv i 
foråret, var der rystelser, der meget tydeligt kunne mærkes på 
Albella. Børnene var naturligvis meget skræmte, mens det stod på, 
og hele medarbejderstaben var nærværende med støtte og omsorg. 
Heldigvis slap Albella med nogle små revner i murværket forskellige 
steder. Værre var det, da regntidens store vandmasser medførte et 
jordskred, som var tæt på at rase ind i en af sovesalene. Der er derfor 
blevet bygget en forstærkende mur, som skal stoppe kommende 
skred. Verdens Børn bidrog med penge til muren. Og det er stadig  
slemt med vandforsyningen. Albella får lov til at tappe vand ½ time 
hver anden dag fra det lokale vandværk. Det rækker knapt til 
madlavningen. Der bliver derfor opsamlet regnvand, som bliver 
renset, så man kan drikke det uden fare for maveinfektioner. Heshron 
Rahmi sætter sin lid til en kommende brøndboring, som skal  
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 Ny mur efter jordskred 

 

 
Besøg af de hjemmeboende piger. 
 

 
Roshan og hendes søster kom langvejs 
fra for at sende en hilsen til sin fadder 
 

 
 Juniordrenge 

 
 
 
 

foretages på grunden. Jeg håber, at kunne fortælle om en 
velfungerende brønd i næste årsberetning. Og ved talen om vand 
skal nævnes, at de yngste børn har fået et fint nyt badeværelse. Men 
på trods af naturens rasen er bygningerne alle meget velholdte 
 
Fremtidsplaner 
Ud over boring efter vand, er der planer om at installere et 
solenergianlæg i både junior- og seniorafdelingen på Albella. I 
forvejen har de to i flere år haft to solar-vandopvarmningssystemer, 
som har sparet stedet for mange penge 
 
De hjemmeboende børn 
Ved mit forrige besøg fik jeg en meget fin kontakt til flere af de 
hjemmeboende piger. Jeg var derfor meget rørt over, at de alle 
dukkede op for at hilse på mig igen, og jeg kunne blive opdateret om, 
hvordan det går dem såvel i skolen som hjemme. De bad mig hilse 
alle deres faddere.  
 
Gode gaver 
En af vores faddere holdt en fest i sommer, hvor de i stedet for gaver 
og blomster ønskede penge til et formål i Verdens Børn. Den flotte 
pengegave blev givet til Albella, og pengene blev brugt til 
cowboybukser og sportsudstyr til alle drengene. Glæden var stor. 
 
Film og hjemmeside 
Sidste år fortalte jeg om, at vi i forbindelse med et besøg havde 
optaget en film om Albella. Den bliver lagt ind på vores nært 
forestående nye flotte hjemmeside www.verdensboern. Den ligger 
også på YouTube (Verdens Børn/ Albella Boys Home). 
 
Tak 
Heshron og Ebi ønsker igen at sende deres hjerteligste tak til alle 
faddere, der gør det muligt for børnene i Albellas varetægt at få et 
godt liv og mulighed for en god fremtid. 
  

Med ønsket om et godt nytår til jer alle, vil også jeg på Verdens Børns 
vejne takke for jeres engagement og støtte. 
 
Og husk at hjælpe os med at sprede det glade budskab om Verdens 
Børn ved at fortælle om jeres eget engagement til alle I kender. 
 
Mange hilsner 
 
Merete Hansson 
Projektansvarlig 
 

 
  

 Sportsudstyr og cowboybukser til alle. Stor tak for det.                      
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