
 

 

    ÅRSRAPPORT  2018  INDIEN 

                         1309 og 1312 Khelaghar 
 
 

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

i Vestbengalen 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. lidt over 100. Heraf 

støttes 95 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. 15 tidligere Khelagharbørn læser p.t. 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 27 

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 de sidste par år kommet under stort pres. Især stigende 

skatter og stigende priser på fødevarer påvirker budgettet negativt. Hver dag 
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er en kamp, hvor der skal økonomiseres og improviseres, hvor der skal findes 

besparelser og skaffes ekstra donationer til forskellige behov. 

Rutiner og traditioner er der mange af i løbet af året: uUdflugt i januar med 

bus til byens museer og andre seværdigheder; 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; turneringer i judo, carrom og kabadi, samt besøg fra mange 

forskellige organisationer samt fra lærerseminarer og universiteter som led i 

studerendes samfundsfagsuddannelse 

 

Ekstra donationer. Drengenes område fik sidste år en ekstra dyb brønd, og i 

år har man fået lagt rør fra denne vandboring både over til pigernes område 

samt til Khelaghars egne marker. Pigerne er lykkelige for også om sommeren 

at have rindende vand hos sig, og det er blevet muligt at dyrke endnu flere 

grøntsager til eget forbrug. 

Antallet af solpanel-lamper er også blevet øget, og det meste af området er nu 

sikret lys på denne måde, hvilket bliver påskønnet især om sommeren, hvor 

strømsvigtene er hyppige. Og så sparer man jo altså også en del fremover på 

el-regningen. 

Lokale organisationer har desuden doneret køjesenge til nogle af pigernes 

sovesale, hvilket både har sparet plads samt skabt lidt ekstra fest for de 

pågældende piger, samt doneret et stort smart-tv, computere mm., så man har 

kunnet indrette et lokale til ”E-learning.” Dette er meget populært både blandt 

lærere og elever. 

 

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

Der er som altid behov for at få malet nogle af bygningerne. Hvert 2.-3. år er 

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

behov for en ny, mindre bygning til stedets generator. Bygningen, hvor de 

ældste piger sover, trænger til istandsættelse, og endelig er der behov for 6 

nye toiletter til pigerne, da antallet af piger er steget til knap 100 det sidste års 

tid. 

 

Besøg på stedet var planlagt til at skulle ske i efteråret, men det blev udskudt 

af forskellige årsager. Det er nu planen, at jeg i 2019, og helst inden 

sommervarmen sætter ind, tager derud sammen med den person, der skal 

afløse mig som projektansvarlig. Efter 15 år har jeg brug for en pause. Når 

mine egne børn er flyttet hjemmefra engang, og pensionen nærmer sig, så kan 

jeg jo altid vende frygteligt tilbage. 

På besøget skal der følges op på de forskellige projekter, der kræver ekstra 

finansiering; vi skal kigge på, hvorledes Verdens Børn kan hjælpe til i 

processen med at finde en ny leder af børnehjemmet, og så skal vi have 

drøftet, hvordan vi kan forbedre kvaliteten af den kommunikation, der 

kommer hjem til jer faddere. Nyheder, sommerbreve, årsrapporter, 

indsamlinger… der er mange ting, vi godt kunne gøre lidt bedre. 

 

 

Tak for jeres hjælp, og rigtig godt nytår! 

 

 

Med venlig hilsen 

 

For Khelaghar og Verdens Børn 

 

 

Flemming Løfgren Wakabayashi 

projektansvarlig 
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