
 
 
 

 
 
 

Albella Hostelboys 

 

De store hjælper de små 

 

Showtime for gæster 
 

 
Dagelever på besøg 
 
 

  

 

 

 

 

Kære faddere. 

Heshron og Ebi - forstanderparret på Albella Boys Home - ser med 

lettelse tilbage på 2018, for i år har der været fred og ro i Himalaya-

regionen. Sidste år oplevede befolkningen dér en strejke, der varede 

104 dage, og hvor Albella, vel vidende at strejker forekommer, havde 

et madforråd, som rakte hele perioden igennem. Alle skoler og 

læreanstalter har fungeret helt normalt. 

 

Skolegang                                                                                                                                                                

Albella Boys Home ligger smukt placeret i Himalayas bjergområde 

nær byen Kalimpong.                                                                                                                                                       

På hjemmet er der 120 drenge, hvoraf 63 bliver støttet af Verdens 

Børn via fadderskaber. Derudover støtter vi 54 hjemmeboende børn 

fra egnen. 20 drenge forlod Albella; for de flestes vedkommende fordi 

de havde færdiggjort deres skoleuddannelser. Det har bekymret 

Albellas leder, Heshron, at enkelte drenge droppede ud af skolen før 

afsluttet skolegang, enten fordi forældre ønskede, at de vendte hjem, 

eller fordi de ikke ønskede at gå i skole længere. De drenge, der 

afsluttede 10. og 12. klasse har klaret sig rigtig godt alle sammen. Det 

er vigtigt at få en god skoleuddannelse, og det er også vigtigt at 

børnene udfolder sig på det sportslige plan. Især en af drengene har 

været uovervindelig i bordtennis. Han har vundet 1. prisen i 

distriktsmesterskaberne. Bordtennis er meget populært blandt Albellas 

børn. De har gennem årene nedslidt adskillige bats, så jeg har altid 

nogle med til dem, og de vil helt sikkert være slidt op inden næste 

besøg.  

  

Besøg af tidligere Albella-børn                                                                                                                                                                                                   

Mange af Albellas børn får gode uddannelser med efterfølgende gode 

jobs. Løbende får hjemmet besøg af de tidligere elever med deres 

eventuelle familie. Albella er for de fleste ”barndomshjemmet”, og 

alle børn som voksne er meget glade for disse besøg. Der sker noget, 

der er fest, der vil være mulighed for optræden med sang og dans, 

hvilket bare er noget at det bedste for alle børnene. Dette gælder også 

de hjemmeboende børn.    

 

Sundhed 

Alle børnene lærer god hygiejne fra første færd. Der har derfor ikke 

været mere alvorlige sygdomme end almindelige børnesygdomme, og 

så naturligvis en forstuvning i ny og næ. Alle børnene får et årligt 

lægetjek ved Ebi, Heshrons kone, der er læge. Der er dagligt åbent for 

besøg i infirmeriet, hvor man også kan blive ”indlagt”, hvis man er 

sengeliggende.   
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Påskefrokost 

 

 

Økonomi 

Albella Boys Home er et kristent børnehjem. Alle børn er dog 

velkomne uanset religiøs eller politisk baggrund, og ingen tvinges til 

at konvertere. Alligevel er den indiske stat meget opmærksom på, at 

pengene, der kommer fra Europa (Danmark og England) ikke bliver 

brugt til at missionere for. Derfor bliver Albella Boys Homes 

regnskaber meget ofte kontrolleret af den Indiske stat. Der har aldrig 

været fundet noget at klage over. De penge, Albella modtager fra os 

og England går alle til børnenes liv og velfærd. 

 

Besøg i 2019 

Sing along  
  
 

Seniordrengene 

 
Besøg af tidligere elev Arun, som nu har en 
bachelor i geografi 
 
 
 
 

I februar 2019 vil jeg besøge Albella Boys Home igen. Jeg glæder mig 

meget til et glad gensyn med alle børnene. Hvis nogen af jer skulle 

ønske, at jeg tager en hilsen med til jeres fadderbarn, gør jeg det 

meget gerne, bare den ikke fylder og vejer for meget  

 

Tak til fadderne 

Med ønsket om et godt nytår sender Ebi og Heshron og Verdens Børn 

jer alle en varm tak for jeres støtte til børnene. Uden jeres hjælp, ville 

dette fantastiske projekt ikke være muligt.  
  
Og husk at hjælpe os med at sprede det glade budskab om 

Verdens Børn ved at fortælle om jeres engagement til alle I 

kender. 
  
 
Mange hilsner 

 

Merete Hansson 

Projektansvarlig for Albella Boys Home 


