ÅRSRAPPORT 2015 SYDINDIEN
1308 & 1318 HAPPY HOME
Kære faddere til børn og unge på Happy Home.

Et udsnit af Happy Homes dejlige børn

Nogle af de store drenge på Happy Home

Vinodhini efter veloverstået eksamen, sammen
med Margaret Stephen og Hanne Matthiesen

Lektielæsning

Det er altid en fornøjelse at skrive årsrapporten fra Happy Home,
hvor familien Nathaniel yder en stor og uegennyttig indsats til gavn for
områdets svagest stillede børn og unge og deres familier.
I 2015 blev dette arbejde også påskønnet i Sydindien, idet journalistforbundet i Tamil Nadu, den delstat, hvor Happy Home ligger, tildelte
familien Nathaniel prisen som den bedste NGO (dvs. ikke-regeringsstøttede organisation) i Tamil Nadu. Og det er fuldt fortjent! Gang på
gang glædes vi i Verdens Børn over resultatet af familien Nathaniels
arbejde. Der tages hånd om hvert enkelt barns trivsel og uddannelse,
og de unge ”følges til dørs”, indtil de er i stand til at forsørge sig selv.
I 2015 afsluttede i alt 5 unge deres uddannelse og er nu blevet ansat i
gode og vellønnede jobs, som ikke alene gør dem i stand til at
forsørge sig selv, men også giver dem mulighed for at hjælpe deres
familie. En af dem er Nazeema, der indtil hun fik hjælp af Happy
Home, boede hos sin bedstemor og hjalp hende med at tjene til livets
ophold ved at folde papirsposer, der bruges som emballage for at
undgå brugen af plastik. En anden er 21-årige Vinodhini, der nu har
færdiggjort sin uddannelse som sygeplejerske og jordemoder takket
være sin fadder, der har betalt uddannelsen. I den anledning vil jeg
gerne bringe en særlig tak både til Nazeemas og Vinodhinis faddere
og til alle andre faddere, der er villige til at fortsætte fadderskabet,
indtil deres fadderbarn har gennemført en uddannelse.
Der har i det forløbne år været en del udskiftning af fadderbørn. Det
skyldes heldigvis en glædelig anledning: En del børn har klaret sig så
godt i skolen, at regeringen har tildelt dem et særligt legat, der overflødiggør støtten fra fadderne. Dermed skabes der plads til et nyt
barn, og der er mange der trænger til hjælpen. Happy Home har i det
forløbne år taget sig af i alt 182 børn og unge, hvoraf de 119 har
fadderskaber hos Verdens Børn. Af disse støttes de 49 af norske
faddere, som i 2014 blev tilknyttet Verdens Børn. Samarbejdet med
de norske faddere og deres administrator, Brynjulv Melve, er forløbet
gnidningsløst og har i enhver henseende været en fornøjelse.
Når Per Lindrup fra Verdens Børns bestyrelse og jeg i slutningen af
januar besøger Happy Home, får vi mulighed for både at møde og
tale med samtlige fadderbørn og at besøge nogle af de familier, hvor
de nye fadderbørn kommer fra. Hvis nogle af jer vil have breve eller
små gaver med til jeres fadderbarn, er I velkomne til at sende dem til
mig, så jeg kan medbringe dem.
Til alle, der støtter Happy Home, hvad enten det er med fadderskaber, projektstøtte, indsamling og videresalg af brugte mobiltelefoner eller på anden vis, sender jeg på vegne af Happy Home og
Verdens Børn en stor tak og ønsker jer alle et godt nytår.
Venlig hilsen

Hanne Matthiesen
Julen 2015

Projektansvarlig for Happy Home

