
  

 

 

Organisationen St. Joseph Development Trust (SJDT) driver 
en række børnehjem samt støtter en del hjemmeboende særligt 
fattige børn (Landsbyinitiativet). Projektet har været besøgt 
sidste gang i november 2014. Et nyt besøg er planlagt til marts 
2016. 

Verdens Børn støtter nu i alt 489 børn, fordelt på Pudu 
Yugam, Puthu Udhayam, Pudu Punal, Pudhu Vasantham og 
Landsbyinitiativet. 

På grund af tidligere observationer af frafald af især større 
piger er det nu gennemført, at institutionen fremsender 
dokumentation fra skolerne for alle unge mennesker over 17 
år. Nogle er disse erklæringer er på tamil og vanskeligt engelsk, 
så de bruges kun til intern kontrol, og videresendes ikke til 
fadderne. Vi ved således allerede nu, at nogle af de unge 
mennesker vil afslutte deres uddannelse i løbet af foråret 2016. 
Det bliver naturligvis meddelt fadderne. Der er i det hele taget 
bedre kommunikation med institutionen, som også fremsender 
oversigter over børn, der opnår særlige udmærkelser eller 
ekstra høje bedømmelser. 

SJDT har i mange år arbejdet for at reducere børnearbejde. 
Der er overordentlig mange børn i Indien, der arbejder på fuld 
tid, og dermed mister muligheden for uddannelse. Årsagerne er 
mange, men bl.a., fattigdom, dødsfald i familien, druk blandt 
fattige mænd, nyt ægteskab (hvor børn ikke altid følger med), 
en overbevisning om, at piger ikke bør gå i skole efter 
indtræden af puberteten, hyppige flytninger for at søge arbejde, 
samt mindre interesse for uddannelse til piger, der jo forlader 
familien, når de bliver gift. I området hvor SJDT ligger er der 
flere tekstilfabrikker, der rådgiver forældrene til at lade børnene 
tjene penge i stedet for at gå i skole. 

Dertil kommer fattigdommen i Indien. Mere end 30 % af børn 
i Tamil Nadu under 19 år er undervægtige (især pigerne). 
Børnedødeligheden er meget stor især inden for den første 
måned. Antallet af seksuelt misbrug af børn er stigende iflg. de 
nationale statistikker. Flere børn går i skole, men standarden er 
foruroligende dårlig i de offentlige skoler. Rige forældre sender 
børnene i privatskoler. 

SJDT gør et stort arbejde for at hjælpe så mange af de fattige 
børn som muligt inden for de økonomiske rammer. 
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Forberedelse til underholdning 

 
Gadebørn danser 
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Nysgerrige drenge 

 
Nysgerrige piger 

 
Underholdning 

  
Forventningsfuld 

 

Pudu Yugam   
Børnehjemmet Pudu Yugam, er en institution, der af 
regeringen er klassificeret som modtagelseshjem for kriminelle 
drenge. 
Hjemmet forsøger at skabe en tryg hverdag som i en normal 
familie, selv om børnene befinder sig i et lukket område på 
grund af deres kriminelle baggrund. Flere af de drenge, der har 
været der i flere år, er dog under uddannelse uden for centret. 
Nogle af disse drenge støttes af VB.  

 
Puthu Udhayam  
Puthu Udhayam er et hjem for handicappede børn. Børnene 
lider i forskellig grad af såvel fysiske som mentale handikap.  
Når børnene bliver gamle nok, forsøger man at integrere de 
unge handicappede i samfundet uden for hjemmet. 
Nogle af børnene deltog i foråret i Verdens Handicappede 
Dag. Der var sport og kulturelle programmer, og flere af 
børnene modtog præmier. 
 
Pudu Punal  
Pudu Punal er et børnehjem for piger og småbørn. Børnene er 
overvejende helt eller delvis forældreløse. Når drengene bliver 
over 5 år flyttes de til et drengehjem. Pigerne bor i 8 separate 
huse, som ligger i tilknytning til fælles faciliteter. De mindste 
piger bor sammen med en kvindelig medarbejder, der påtager 
sig den moderrolle, som børnene har brug for. 
 
Pudhu Vasantham  
Pudhu Vasantham er et hjem for forladte piger uden familie. 
Der lægges vægt på, at pigerne kan få en tryg og selvstændig 
voksentilværelse. Pigerne bor i grupper i 7 forskellige huse. 
Børnene i Pudu Punal og Pudhu Vasantham har i år deltaget i 
danse- og idrætskonkurrencer sammen med andre skoler i 
delstaten. Pigerne elsker at danse. Flere af børnene fik præmier. 
 
Landsbyinitiativet  
”Nyt Liv” er et uddannelsesprogram for fattige børn på landet. 
VB støtter eleverne med lektiehjælp, lægehjælp, 
skoleuniformer, skoletasker, kladdehefter mv. Der afholdes 
jævnligt møder med forældrene for at sikre familiernes 
opbakning til børnenes fortsatte skolegang. 
 
SJDT har bedt mig overbringe en stor tak til fadderne. 

 
Med venlig hilsen 

St. Joseph Development Trust, Verdens Børn og  
Wagn Winkel 
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