
 
 
 

 
 
 

 

 

 
Lektielæsning på nyindkøbte sovemåtter 
 

 
Det flotte, nye gulv i kirkesalen 

 

 
Nærende grønsagssovs, der spises med kogt ris 

 

 
Servering af morgenmad 

Kære faddere. 
 

For børnene på Kariyalur har årets helt store oplevelse været en 
udflugt med bus til storbyen og havnebyen Chennai/Madras, der 
ligger ved Sydindiens østkyst. Kariyalur ligger midt inde i landet i 
Kalrayan Hills, der er et afsidesliggende bjergområde, og for næsten 
alle børnenes vedkommende, var det første gang, de oplevede, 
hvordan verden ser ud uden for Kalrayan Hills. Ikke mindst var det en 
kæmpeoplevelse for børnene at se og opleve havet.  
 

Også i 2016 får børnene mulighed for en udflugt takket være en af 
vore faddere, der har doneret et beløb til dette formål. I 2016 går 
turen til Kanyakumari, som ligger på Indiens sydspids. Her bliver der 
for alvor lejlighed til at opleve havet, da Det Arabiske Hav og Det 
Bengalske Hav her mødes med Det Indiske Ocean. 
 

Børnene på børnehjemmet har en tryg og god hverdag, hvor der bl.a. 
gøres meget ud af, at de får en god og nærende kost. Det har vist sig, 
at de nye børn, der optages på Kariyalur ved skoleårets begyndelse, 
næsten alle har for lav en blodprocent på grund af underernæring 
eller fejlernæring, og der gøres derfor en ekstra indsats for at rette op 
herpå. Ligeledes er indvoldsorm et stort problem blandt de nyan-
komne børn, og da børnene kan smitte hinanden, behandles alle 
børnene nu for indvoldsorm to gange årligt. 
  

Det er især lederen Benjamin Sudhakars hustru, Priscilla, der tager 
sig af børnene og er opmærksom på deres daglige behov og sund-
hed. Benjamin Sudhakar er en dygtig og ansvarlig administrator, og 
han sørger bl.a. for løbende at få vedligeholdt bygninger og også 
finde plads i budgettet til småforbedringer. I år er der således blevet 
lagt nyt gulv i kirkesalen, som bruges til samlingssted for børnene. Da 
børnene sidder på gulvet er det ikke uvæsentligt, at gulvbelægningen 
er i orden.  
 

Ud over at være leder af børnehjemmet i Kariyalur, er Benjamin 
Sudhakar i årets løb også blevet udnævnt til leder af børnehjemmet i 
V. Sithur, der ligesom Kariyalur hører under den kristne Arcot Kirke. 
Også børnehjemmet i V. Sithur støttes af fadderskaber hos Verdens 
Børn, og vi vil i det kommende år arbejde henimod en administrativ 
sammenlægning af de to projekter. Det vil give mulighed for en bedre 
udnyttelse af personalet og give en større økonomisk fleksibilitet.  
I forbindelse med udskiftning af børn vil I derfor i det kommende år 
kunne opleve, at et fadderskab på et barn i Kariyalur kan blive 
erstattet af et fadderskab på et V. Sithur barn og omvendt.  
Der er på børnehjemmet i Kariyalur i alt ca. 350 børn, heraf har 79 
fadderskaber hos Verdens Børn. De øvrige børn støttes dels af 
Danmission, dels af en amerikansk organisation. 
  

I slutningen af januar rejser Per Lindrup fra Verdens Børns bestyrelse 
og jeg igen på projektbesøg i Sydindien, og ligesom tidligere er I 
meget velkomne til forinden at sende breve eller små gaver til 
børnene til mig, og jeg vil så overbringe dem til jeres fadderbørn.  
På vegne af børnene i Kariyalur og Verdens Børn sender jeg jer alle 
en stor tak for jeres støtte og ønsker alle et godt nytår. 
 

Venlig hilsen  
 

Hanne Matthiesen 
Projektansvarlig for Kariyalur 
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