
 
 
 

 
 
 

 

 

 
Børnene klarer sig usædvanligt godt i skolen 
 

 
Heldige børn, der har fået fadderskab 
 

 
Børn og unge fra Happy Home 
 

 
Vi besøger et af de hjem, børnene kommer fra 
 

 

Kære faddere til børn på Happy Home 

Igen i år har der været en fin tilgang af nye faddere, og Verdens Børn 

støtter nu 139 børn ud af de i alt 210 børn, som Happy Home tager 

sig af. Hver eneste fadder er meget velkommen, for behovet er stort. 

Ganske vist yder regeringen i stigende grad økonomisk støtte til de 

børn, der klarer sig bedst i skolen, men mange af de børn, der får 

fadderskab på Happy Home, er større børn, der på grund af familiens 

fattigdom har været nødt til at gå ud af skolen i utide. Uden et fadder-

skab har de derfor hverken mulighed for skolegang og uddannelse 

eller for at få et regeringslegat. 
 

Ved skoleårets afslutning sommeren 2018 afsluttede i alt 7 unge 

deres uddannelse. De har nu alle fået godt og vellønnet arbejde, så 

de er i stand til at forsørge sig selv, og ofte kan de også hjælpe deres 

familie økonomisk. Blandt andet er Evu Evangelina efter 12 års 

fadderskab blevet lærer, og Sathia Priya, der har haft fadderskab i 9 

år, er blevet narkosesygeplejerske. Uden et fadderskab havde 

hendes fremtidsudsigter været et liv som nomade og gedehyrde. 
  

Fem af eleverne i de ældste klasser har fået et regeringslegat, der 

overflødiggør fadderskab. Det giver så plads til, at et nyt barn kan 

blive optaget på Happy Home. Ud over de større børn, der har måttet 

gå ud af skolen, er der mange små, der på grund af familiens 

fattigdom også har behov for et fadderskab. Når vi møder dem første 

gang, er de noget beklemte ved situationen, og mange af dem bærer 

præg af underernæring og dårlig trivsel. Det er derfor en stor glæde 

at kunne følge dem år for år og ved hvert besøg konstatere, hvordan 

de takket være de gode og trygge betingelser, de nu har fået, bliver 

trygge, sunde og glade. 
 

Under vores besøg på Happy Home i februar havde Per Lindrup og 

jeg lejlighed til at besøge nogle af de hjem, som børnene kommer fra. 

Her blev vi af børnenes forældre eller bedsteforældre med stor 

værdighed budt indenfor. Det gør indtryk og sætter tingene og 

Verdens Børns arbejde i perspektiv at besøge disse fattige hjem,  
 

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. 

Fra børn og voksne på Happy Home sender jeg en stor tak til både 

nye og gamle faddere for jeres støtte.  
 

Venlig hilsen og rigtig godt nytår til alle. 
 

Hanne Matthiesen 
Projektansvarlig for Happy Home 
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