
    ÅRSRAPPORT  2015  INDIEN 
                         1309 og 1312 Khelaghar 
 
Kære faddere  
 
I sin nytårshilsen skriver Khelaghar, at 2015 på mange måder var et godt år.. 
Man glæder sig i særlig grad over, at antallet af børn på hjemmet har rundet 
de 100! 
En stor succes, som er blevet muliggjort via hjælp til investeringer i 
bygninger, klasselokaler, vandforsyning, lærerkræfter mm.  Udover det har 
der været de sædvanlige antal picnic'er, sportsdage, festivaler mm. 
 
8. klasse er stadig sidste klassetrin på stedet, idet det at have 9.klasse giver 
meget store ekstra udfordringer. Hvis børnene vil og kan fortsætte deres 
studier, må de søge om optagelse på skoler andetsteds, selvfølgelig om 
nødvendigt med finansiel hjælp fra Khelaghar. 
6 børn har netop færdiggjort deres 8. kl. og vil snart fraflytte. Bidisha Das er 
derimod for nylig vendt tilbage efter endt uddannelse og arbejder nu som 
betalt lærer. Hun og hendes bror, som også er under videre uddannelse, bor på 
Khelaghar. 
 
Rutinerne på det prisbelønnede hjem er bygget op med det mål for øje at 
give børnene en almen dannelse, viden og styrke til at møde livets 
udfordringer, når tiden kommer. På Khelaghar har børnene det privilegium at 
bo, lege og studere i og med naturen. Omgivelserne bliver holdt simple, men 
ordentlige og imødekommende, så børnene ikke føler sig fremmede fra deres 
rødder. 
At Khelaghar er noget ud over det sædvanlige ses også derved, at man igen i 
2015 har haft besøg af to universiteter med to hundrede studerende, som 
besøgte og optrådte for børnene og staben. 
 
De dedikerede og i vid udstrækning frivillige kræfter kommer i høj grad 
også lokalsamfundet til gode. Bl.a. tilbydes lokale små børn tøj, morgenmad 
samt formiddagsskolegang, og større børn tilbydes computerundervisning og 
/ eller økonomisk hjælp til deres skolegang. 
Outreach er det officielle program, hvor særligt trængende lokale børn får et 
fast månedligt beløb fra en Verdens Børn fadder. Det er meget populært, og 
det både gør en stor, vigtig forskel for de berørte, og er samtidig med til at 
styrke det gode forhold mellem Khelaghar og de unge såvel som ældre i 
lokalområdet.  
De mange med lægebesøg kommer også alle til gode i området. Det er vigtigt 
med jævnlige lægebesøg, især når så mange nye underernærede børn kommer 
til. 
 
Håndarbejdscentret, hvor mange lokale kvinder får undervisning, har salg 
direkte fra Khelaghar, og så har man også lige traditionen tro været på den 
årlige vinterudstilling i Shantiniketan for mindre NGOere. Man har deltaget i 
over 40 år på stedet, som er tæt knyttet til nobelprisvinderen Tagore. 
Et helt nyt kemiforsøgslokale er blevet taget i brug, og det blev indviet med 
undervisning af Khelaghars egen bestyrelsesformand og en  kendt, kvindelig, 
videnskabsmand. 
 
Økologisk landbrug er et andet nyt indsatsområde. For nylig er der blevet 
indsendt jordprøver fra Khelaghars egne marker, og der bliver pt. konsulteret 
eksperter indenfor området. Et spændende projekt, som man håber, alle vil få 
glæde af på forskellige måder i 2016 og frem. 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 
Nødvendige dyre investeringer har der der været flere af. Den nye 
sovesalsbygning, som Lufthansa forrige år sponsorede, er i fuld brug af alle 
de mindre piger, og fornyelsen har været et stort løft. 
Med hjælp fra et firma i Mysore er der i 2015 blevet bygget tre mindre, åbne 
klasselokaler på området. 
Drengene har med ekstra midler fra Verdens Børn i efteråret fået et tiltrængt 
nyt bade- og toiletområde, som drengene er meget glade for. 
Derudover har Verdens Børn netop også valgt at betale for en ny, dyb vand-
boring med pumpe. De senere år har man oplevet stadigt større vandmangel 
om sommeren, hvor grundvandet er faldet med mere end 7 m. Den nye 
pumpe har virkelig hjulpet, og vandingen af egne afgrøder er hermed også 
sikret. 
 
Nye ønskeprojekter er der selvfølgelig stadigvæk en masse af. Skur til 
opbevaring af diverse materialer, tanke til opbevaring af regnvand, ekstra 
computere og printere, men de 3 største er: 
 
Reparation af perimetermuren. Udover, at der stadig er huller i muren, der 
omkranser drengenes område, der inkluderer frugttræer, vandhuller og simple 
stalde til husdyrene, så er en knap 100 m. lang strækning af muren, der 
omkranser hjemmets hovedområde, hvor også pigerne bor, for nylig væltet 
pga. ekstremt vejr. Til især at sikre pigerne og institutionens værdier på 
hovedområdet, har dette meget akut karakter. 
 
Områdebelysningen vil man af samme årsag meget gerne have gjort bedre, 
og man er ved at indhente forskellige tilbud på soldrevne lamper. 
 
Et ordentligt sportsområde til diverse aktiviteter har man i mange år ønsket 
sig, og man har nu indhentet tilbud fra to firmaer på fundamentarbejde, 
sandgrave, materialer mm. 25.000 kr. vil dette i alt koste. 
 
Jeg håber selvfølgelig, det vil lykkes os at finde fondsmidler eller anden støtte 
til så meget af alt dette så hurtigt som muligt 
Og jeg håber, det vil lykkes mig at berette om dette samt om andre større og 
mindre begivenheder på Khelaghar i det nye år på vores nye hjemmeside. 
Mit planlagte besøg i efteråret måtte desværre udsættes, men kan 
forhåbentligt finde sted indenfor de næste par måneder. 
 
Og hermed ønsker jeg at lade Khelaghar få de sidste ord, som jeg kun kan 
tilslutte mig. 
 
”Mange tak til faddere, sponsorer og venner for deres tro på os, for deres 
kontinuerlige støtte og opbakning, som har tilladt Khelaghar at overleve og 
fortsætte dets rejse, som startede i 1971. 
De bedste nytårshilsner fra alle børnene, ansatte og frivillige på Khelaghar.” 

 
 
 

Med venlig hilsen 
 

Flemming Løfgren Wakabayashi 
Projektansvarlig 

Khelaghar 
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