
 
 
 

 
 
 

 

 

 
Sjippetovet i brug på Santibari 
 

 
Promila hjælper Archana med at uddele 
snacks. 
 

 
Udflugt 
 

 
Så er der mad 

 
 

Kære faddere. 
Det har været et år præget af store omvæltninger på Santibari, men 
også omvæltninger, der har bragt nye og bedre forhold med sig. 
Verdens Børn var på projektbesøg i oktober måned, og det var som 
altid dejligt at gense pigerne, som bare trives. Både børnene og 
medarbejderne udtrykte stor glæde over livet på Santibari. 
 
 
Antal børn knyttet til Santibari 
Creche (forskole) hjemmeboende børn 19  
Santibari pigebørnehjem 50 ,alle støttet af Verdens Børn. 
 
 
Ny ledelse 
Kanti Halder måtte af helbredsgrunde trække sig tilbage fra ledelsen 
af Santibari i sommer. Hun havde meget længe forsøgt at finde en 
person, der kunne aflaste hende, og hun pegede selv på sin afløser 
Sandip Chatterjee, der er leder af Durgapur-projektet, som Verdens 
Børn også støtter. Verdens Børn støttede varmt op om denne 
beslutning, og Sandip overtog ledelsen af Santibari i juli måned. 
Sandip har en universitetsuddannelse i udviklingsarbejde. Han er et 
meget visionært menneske med et stærkt engagement for at hjælpe 
de svageste. Med projektet i Durgapur har han lavet mirakler. Sandip 
besøger Santibari ca. en uge om måneden, men er i daglig kontakt 
med personalet. Den daglige ledelse varetages som tidligere af 
Archana, Santibaris kærlige og omsorgsfulde ”matron”. 
 
 
Nye tider 
Santibaris bygninger er p.g.a. det hårde klima meget medtagede. I 
løbet af 2016 skal det hele gennemgås, og der skal laves 
prioriteringer over kommende restaureringer.  Sandip har endvidere 
set på børnenes mad, og har indført flere ”køddage”, hvilket er meget 
populært hos pigerne. Crechen (forskolen) skal strammes op med 
bedre lærerkræfter, børnenes engelskkundskaber og matematik skal 
forbedres, muligvis v.h.a. frivillige fra Danmark. Det arbejde, som 
sygeplejeklinikken Sevakendra (som administreres af Santibari) 
udfører, skal koordineres med det offentlige sundhedsarbejde. 
Personalet og ikke mindst børnene er meget glade for de tiltag, der 
sker. P.g.a. Santibaris beliggenhed, har det ikke været muligt at give 
pigerne tilbud om skolegang og uddannelse efter 10. skoleår.  I dag 
kan de piger, der gerne vil videreuddanne sig komme til Durgapur-
projektet og tage studentereksamen og evt. en bacheloreksamen. Tre 
Santibari-piger læser nu videre i Durgapur. 
 
 
Dagligdagen på Santibari 
Der er i dag 50 piger på hjemmet i alderen 2 til 17 år. Alle har klaret 
oprykning til næste klasse, og det forventes, at to af pigerne går 
videre til 11. klasse i Durgapur, hvis deres forældre/ formyndere 
accepterer det. Der har ikke været alvorlig sygdom blandt pigerne, 
deres sundhedstilstand tilses af Sevakendra- klinikken. 
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Bijoli med sine Santibarisøstre på udflugt 
 

 
Thank you Bad Boys 
 

 
Graviditetskontrol med Sevakendra 
 

 
Udendørs undervisning i crechen 
 
 

 
 
 

Udflugt 
En fadder til et barn i Durgapur skænkede penge til en stor udflugt, 
hvor begge børnehjem deltog. Det var en spændende dag, hvor Bijoli, 
Kashmira og Munmun , der nu går i skole i Durgapur, med stor glæde 
kunne gense deres Santibari-søstre. Alle var iklædt deres nyeste og 
fineste tøj. Udflugten var en stor succes for alle. En stor tak for gaven. 
 

Julegaver 

På Santibari er julen den største højtid af alle (og der er mange 
højtider i Indien). Pigerne har fået penge til julegaver i to år i træk af 
en gruppe unge mænd fra en skydebane i Danmark. De kalder sig 
Bad Boys - et noget misvisende navn. Santibari og pigerne takker for 
drengenes store omtanke.   
 
Sevakendraklinikken 
Som beskrevet har Sandip fokus på Sevakendra klinikken, især fordi, 
der er sket store fremskridt m.h.t. offentligt drevet sundhedsarbejde i 
Indien. Der er imidlertid stadig meget, der kan blive bedre, og derfor 
er de tre sygeplejerskers forebyggende arbejde i de omliggende 
landsbyer af meget stor betydning. Alene spædbørnsdødeligheden er 
faldet med over 80% p.g.a. deres arbejde i området. De rådgiver og 
uddeler masker til arbejderne i de mange stenbrud, og de uddeler 
medicin og tilser mennesker, der har fået den frygtede Filariasissyge 
(elefantben). Ikke mindst underviser de unge mødre i spædbørns-
ernæring og viser dem, hvordan de kan fremstille nærende kost til 
spædbørnene, hvis amningen ikke rækker. Det er også Sevakendra, 
der varetager al poliovaccination i området. Sygeplejerskerne er 
meget kompetente, hvilket jeg selv har erfaret, da jeg arbejdede 
sammen med dem for nogle år siden.  
 
Tak 
Sandip og personalet på Santibari ønsker igen at sende en stor tak til 
alle faddere, der gør det muligt for pigerne i Santibaris 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   
 

            
Promila og Sharmila med Maja, alle børnenes gode mor. 


