
 
 
 

 
 
 

 

 

 
Nogle af pigerne sammen med deres børnepasser 
 

 
Håret sættes før morgenmaden 
 

 
Lægeundersøgelse af alle børn 
 

 
Brev og gave fra en fadder 

Kære faddere og projektstøttegivere 
 
Årets besøg på Kariyalur i februar 2017 blev igen en meget positiv 

oplevelse. Børnehjemmet, der rummer omkring 350 børn, er 

veldrevet, og hverdagen fungerer fint med faste rutiner og gode og 

sympatiske unge mennesker, der tager sig af børnene, når de ikke er 

i skole. Verdens Børn har fadderskab på 70 af børnene, mens en 

amerikansk organisation støtter de øvrige børn. 

Lederen pastor Thangadurai er meget initiativrig og har sat mange 

gode ting i værk. En del af personalet har været på efteruddannelse, 

og for børnene har der været ”Medical Camp”, hvor et lægehold har 

undersøgt alle børnenes helbred. Desuden afholdes der et sports-

stævne, hvor børnene konkurrerer med børn fra andre børnehjem.  

Der inviteres også én gang årligt til en forældredag, hvor børnenes 

familier kommer og har lejlighed til at møde og tale med både ledelse 

og øvrigt personale, foruden naturligvis at være sammen med deres 

egne børn. Børnene kommer fra meget afsidesliggende landsbyer, 

vejene er meget dårlige, og der er næsten ingen offentlig trafik, så 

børnene er som regel kun hjemme på besøg i ferierne. Børnene 

starter allerede på Kariyalur som 5-årige, hvor de begynder i 1. 

klasse, det er længe for så små børn, at skulle undvære deres 

forældre. Heldigvis har mange af dem ældre søskende på 

børnehjemmet, og det hjælper lidt på hjemveen.  

Under besøget traf vi en ung kvinde, Helga. Helga er vokset op på 

Kariyalur som fadderbarn hos Verdens Børn. Hun er nu færdig-

uddannet som lærer og underviser på skolen i Kariyalur. Helga er 

opkaldt efter den danske missionær og sygeplejerske, Helga 

Johansen, der tilbage i 60’erne grundlagde børnelandsbyen i 

Kariyalur. Helga Johansen har haft umådelig stor betydning for denne 

afsidesliggende bjergegn. Foruden oprettelsen af børnehjemmet og 

skolen, har hun sørget for, at der kom en lægeklinik, og det var også 

hende, der tog initiativet til, at der blev lavet en vej fra lavlandet op til 

Kariyalur, der ligger i ca. 1 kilometers højde. Helga Johansen huskes 

endnu af mange, og hvert år samles alle børnene til en højtidelighed 

på Helga Johansens fødselsdag.  

Når I modtager denne årsrapport, er jeg allerede rejst på det årlige 

besøg i Sydindien, men hvis I sender breve til børnene til min adresse 

Delken 9, 6000 Kolding, samler jeg brevene og sender dem afsted 

som anbefalet post, når jeg igen er hjemme. 

Til jer alle, både faddere til bestemte børn og faddere, der bidrager 

med projektstøtte, sender jeg en stor tak for jeres hjælp til børnene på 

Kariyalur og ønsker jer et rigtig godt nytår.  

Venlig hilsen  

Hanne Matthiesen 

Projektansvarlig for Kariyalur 
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