
 

 

    ÅRSRAPPORT  2017  INDIEN 

                         1309 og 1312 Khelaghar 
 
 

Kære faddere. 
 
Khelaghar, et prisbelønnet børnehjem med egen skole lige uden for Kolkata, 

har altid haft som overordnet mål at hjælpe udsatte børn og udsatte 

lokalsamfund. 

På trods af store socio-politiske forbedringer i Indien er der stadig brug for 

traditionelt velfærdsarbejde, og fokus er i dag på at styrke især piger fra 

Vestbengalens fattigste udkantsområder. Egne, hvor nye uddannelsesmål og 

andre politiske tiltag endnu ikke har slået rod, og hvor ekstrem fattigdom og 

ekstremt hårdt arbejde i marken stadig er udbredt. Hvor mange familier stadig 

bor i hytter bygget af mudder eller bambus - uden toilet, strøm og vand, hvor 

familien ikke har til et dagligt sundt måltid mad, og hvor skolen tit ligger 

flere kilometer væk. 

 

Khelaghar tager sig gratis af disse familiers børn, pt. ca. 100. Heraf støttes 90 

af Verdens Børn. Khelaghar stræber efter at indgyde en følelse af værdighed i 

det enkelte barn og give det de nødvendige kundskaber til at leve et liv i 

værdighed, uafhængighed og kreativitet.  

Målet er at skabe en atmosfære, hvor børnene både får mulighed for at nyde 

fordelene ved at leve "hjemme" og samtidig får nemt ved at finde deres niche  

i livet, når de bliver voksne. 

 

8. klasse er sidste klassetrin på stedet. 16 tidligere Khelagharbørn læser pt. i 9. 

klasse eller højere andre steder og modtager stadig støtte.  

 

Outreach er en støtteordning, hvor udsatte børn uden for hjemmet i 

lokalområdet bliver hjulpet af en Verdens Børn fadder. Det gør en stor forskel 

for de berørte og er samtidig med til at styrke det gode forhold mellem 

Khelaghar og lokalsamfundet. Outreach startede op med næsten 100 børn for 

en håndfuld år siden, og siden da er en del trådt ud af programmet pga. 

færdiggjorte uddannelser, giftemål eller andet. Programmet omfatter i dag 34 

børn. 

Community Programme er en anden ordning, hvor Khelaghar ud fra egne 

midler hjælper til, når familier i lokalsamfundet får ekstraordinære udgifter til 

medicin eller uddannelse.  

 

Lokale landsbybørn tilbydes derudover tøj, morgenmad samt et kortere 

skoleprogram om morgenen, og større børn tilbydes computerundervisning 

flere gange ugentligt og / eller økonomisk hjælp til deres skolegang. 

De mange medicinske dage 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 samt på et par større udstillinger i løbet af året. Pigerne 

og kvinderne lærer her at sy, at væve, at quilte mm. og den ekstra indkomst, 

der kan blive forbundet med disse håndværk, kan gøre en afgørende forskel i 

en fattig familie. 
  

Egenkapitalen er i 2017 blevet drastisk formindsket pga. lavere bankrenter, 

færre donationer samt indførelsen af en større skat på tjenester og varer. Det 

bliver den store udfordring i 2018 at få gjort noget ved dette, hvis ikke de 

mange ovenstående programmer skal skæres ned. 

Khelaghar får tit besøg.. 

..især til forårsfestivalen. 

Udendørs undervisning. 

Frikvarter. 



 

Rutiner og traditioner er der mange af i løbet af året: Den store og vigtigste 

festival i februar, hvor hundredvis af gamle elever og andre gæster fra nær og 

fjern kommer og fejrer forårets komme med sang, dans, teater mm., 

træplantningsceremoni ved regntidens komme, hvor man samtidig mindes de 

døde, sportsdage, besøg fra universiteter som led i studerendes 

samfundsfagsuddannelse, den årlige udflugt i januar med bus til byens 

museer og andre seværdigheder. 

 

 

Ekstra donationer har i årets løb gjort det muligt at sætte nye ting i gang. I 

december var der én af jer faddere, der donerede 10.000 kr. til den ny, højere 

mur omkring drengenes område. Drengenes område samt Khelaghars marker 

ligger desværre på den ene side af en lille vej, mens hovedområdet med 

pigernes bygninger ligger på den anden. Det er til tider problematisk at sikre 

afgrøderne og børnene mod uønskede besøg. Det er sidste fase af byggeriet, 

der er gået i gang nu, og man mangler kun 20.000 kr. for at kunne færdiggøre 

det. 

Drengenes område har i årets løb fået en brøndboring, der når endnu længere 

ned. Det har været nødvendigt, idet grundvandsspejlet er sunket markant de 

senere år. Med den dybere boring har man fået sikret sig vand nok til også at 

dække behovet på egne marker, hvor man dyrker grøntsager og andre 

afgrøder. 

Penge fra den danske organisation Khelaghars Børn samt penge fra en lokal 

organisation i Kolkata har betalt for en stor, ny legeplads på hjemmet. Den er 

populær! 

En anden hjælpeorganisation i Kolkata har doneret en masse solpaneler og 

lamper. Det sænker udgiften til strøm markant – og sikrer jo også lyset, når 

strømmen går. Hvilket sker med jævne mellemrum   

 

 

Andre ønsker i øjeblikket er som sidste år hjælp til finansiering af en ny jeep. 

Bilen bruges til at fragte fornødenheder fra byen og ud til hjemmet, som 

ligger 36 km. fra Kolkata centrum i landsbyen Badu, til at bringe 

udefrakommende lærere samt stab til og fra byen 4-5 gange ugentligt, samt til 

at bringe børnene til læge eller hospital i akutte situationer. 

Derudover er der også behov for at få malet nogle af bygningerne. Hvert 2.-3. 

år er det pga. den ekstreme varme og luftfugtighed nødvendigt at gøre dette. 

 

Besøg på stedet blev der ikke tid til i år, men det bliver der helt sikkert i 2018. 

I efteråret vil en gruppe projektansvarlige samt føl og andre interesserede tage 

af sted og besøge Verdens Børns projekter i Nordindien. Der skal følges op på 

de forskellige byggeprojekter og andre særlige behov, og så skal vi især på 

Khelaghar have drøftet det forestående generationsskifte i den daglige ledelse. 

 

 

Tak for jeres hjælp, og må I og jeres nære få et lykkebringende nytår! 

 

 

Med venlig hilsen 

 

For Khelaghar og Verdens Børn 

 

 

Flemming Løfgren Wakabayashi 

projektansvarlig 

Træplantningsceremoni. 

To venner. 

To klasseværelser. 

Et glædeligt gensyn. 


