
 
 
 

 
 

 

 

 
Udsnit af de 600 piger på Gells Memorial skolen 
 

 
Preethi har fået et uddannelseslegat af regeringen 
 

 
Nancy og Samson er søskende på Happy Home 
 

 
Sathya er nu færdiguddanner som sygeplejerske 
 

 
Flaghejsning på Gells Memorial skolen 

Kære faddere 
 

I det forløbne år har Happy Home medvirket til, at i alt 207 børn og 

unge har haft gode opvækstbetingelser i trygge rammer, har fået god 

og sund og tilstrækkelig mad og har haft mulighed for stabil 

skolegang og gode uddannelsesforløb. 128 børn og unge har 

fadderskab hos Verdens Børn, og jeg vil gerne benytte lejligheden til 

at rette en stor tak til alle jer trofaste faddere, der år efter år muliggør 

ikke bare en god opvækst men også en god fremtid for børnene. 

Samtidig skal der også lyde en tak og et ”velkommen” til de nye 

faddere, der er kommet til i årets løb. 

Ved skoleårets afslutning i sommeren 2017 forlod i alt 17 børn Happy 

Home. Af dem har 4 afsluttet deres uddannelse og er nu i gode og 

vellønnede jobs; 10 har klaret deres skolegang så godt, at regeringen 

har tildelt dem stipendier, der overflødiggør fadderskabet, og endelig 

har Happy Home skaffet arbejde til henholdsvis to fædre og en onkel, 

så de nu er i stand til at tage sig af børnene. Da der samtidig er 

kommet 2 nye faddere til, har Happy Home kunnet optage i alt 19 af 

de nye børn, der var på venteliste, og behovet er som altid stort. 

Blandt de nye ansøgninger er der igen mange hjerteskærende 

barneskæbner. Flere af de nye børn er forældreløse eller har mistet 

deres far og var ved ankomsten til Happy Home under- og 

fejlernærede, så de får ekstra vitaminer og kosttilskud og er nu i god 

trivsel. Andre af børnene var taget ud af skolen for at arbejde, så de 

kunne hjælpe med til at forsørge deres familie. De er nu tilbage på 

skolebænken, og da jeres fadderpenge betaler for deres kost, tøj og 

skolegang, har familien derved færre udgifter og kan klare sig uden 

den ekstra indtægt fra barnets arbejde.  

Brynjulv Melve, der i en lang årrække har administreret de norske 

fadderskaber, har nu trukket sig tilbage på grund af alder. Fra 

Verdens Børn og undertegnede er der en stor tak til Brynjulv for hans 

indsats og det gode samarbejde. Heldigvis er Brynjulvs arbejde nu i 

gode hænder hos en mangeårig norsk fadder, Hans Tonckens, og vi 

har allerede indledt et fint samarbejde.    

I maj måned var Margaret Stephen Nathaniel på besøg i både Norge 

og Danmark. Margaret leder Happy Home sammen med sin ældste 

søn Isaac Nathaniel, men da de ikke begge to kunne være væk fra 

Happy Home samtidig, var Margaret ledsaget af sin yngste søn 

James. Han bor og arbejder i nabostaten Karnataka, men tilbringer 

mange weekender på Happy Home, hvor han bl.a. tager sig af 

regnskaberne. Turen var betalt af en gruppe af norske faddere - jeres 

indbetalinger sendes som altid ubeskåret til børnene. 
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Pigerne på Hoptrup Efterskole i smukke sarier 
 

 
Margaret på besøg hos 95 årige Agnes Sørensen 
 

 
Margaret laver indisk mad i mit danske køkken 
 

 
Happy Homes gamle elever mødtes med os 
 

 
Vi uddelte pokaler på Gells Memorial skolen 

Besøget var en stor og god oplevelse for både gæster og værter. I 

Norge boede Margaret og James hos Brynjulv Melve og havde 

lejlighed til at mødes med mange af de norske faddere, og under 

opholdet i Danmark boede de hos mig. Det blev nogle gode og 

oplevelsesrige dage. Blandt højdepunkterne var et besøg på Hoptrup 

Efterskole, hvor nogle af pigerne med kyndig hjælp fra Margaret blev 

iført smukke indiske sarier Da Happy Home også driver et 

alderdomshjem for hjemløse gamle, var der i programmet indlagt et 

besøg hos 94-årige Agnes Sørensen, der bor i eget hjem, og et 

besøg på et plejehjem, hvor 102-årige Gunnar Andersen viste de 

indiske gæster rundt. 

Det er frugtbart for samarbejdet, at vi har kendskab til hinandens 

lande og kulturer, og jeg har et stort ønske om, at også Isaac får 

mulighed for at komme på besøg og håber at kunne skaffe penge til 

det via private midler 

Under Per LIndrups og mit besøg på Happy Home i januar mødte vi 

alle de børn og unge, der har fadderskab hos Verdens Børn. Vi havde 

også lejlighed til at besøge nogle af de hjem, som børnene kommer 

fra. Det var en knugende oplevelse, hvor den eneste trøst er, at 

børnene får mulighed for et bedre liv end deres forældre..  

En stor del af pigerne går på Gells Memorial Higher Secondary 

School i Ooty, hvor de bor på det tilhørende hostel. Vi besøgte skolen 

og delte pokaler ud til de dygtigste elever. Det gør indtryk at stå foran 

godt 600 piger, der alle er kommet fri af slummen og har gode 

fremtidsmuligheder.   

I anledning af vores besøg havde Margaret Stephen og Isaac 

Nathaniel også inviteret en flok ”gamle elever” til Happy Home, så vi 

kunne møde dem og høre, hvordan deres liv nu former sig. Alle har 

fået en uddannelse, er i gode jobs – en del arbejder som 

sygeplejersker – og har fået et værdigt og godt liv. Vi nød at møde 

dem og se dette synlige resultat af VB’s arbejde og faddernes penge, 

og de nød gensynet med hinanden; der blev i den grad snakket, 

fotograferet og vist børn frem. 

Per Lindrup og jeg besøger Happy Home igen til februar, og I er som 

altid velkomne til at sende breve eller små gaver til børnene med os. 

Jeg rejser nogle dage før Per, så hvis I sender til mig, skal det være 

fremme hos mig, Delken 9, 6000 Kolding, senest mandag den 5. 

februar. Hvis I sender til Per Lindrup, Langdalsvej 36 A, 8220 

Brabrand, kan det nås, hvis han har det senest fredag den 9. februar. 

Jeg beklager den korte tidsfrist.   

Sammen med børn og unge samt familien Nathaniel på Happy Home 

vil jeg ønske jer alle et godt Nytår. 

 

Med venlig hilsen, 

Hanne Matthiesen 

Projektansvarlig Happy Home 


