
 
 
 

 
 
 

 

 

 
Glade, sunde og trygge børn 
 

 
Lektielæsning før den nye flisebelægning 
 

 
Der lægges fliser 
 

 
Morgenmad før dagens skolegang 
 

 
De to færdiguddannede piger sammen med Per L. 

Kære faddere og projektstøttegivere 

 

Det går godt på det lille børnehjem i V. Sithur, hvor der bor næsten 50 

børn, der alle har fadderskab hos Verdens Børn. Ved årets besøg i 

februar 2017, blev vi modtaget af glade, trygge og sunde børn, der 

har det godt og trives. Lederen Benjamin Sudhakar har gjort en stor 

indsats for at forbedre forholdene på V. Sithur, og hans arbejde bærer 

frugt. Ud over at børnenes sundhed og trivsel er forbedret, er der 

lavet en del forbedringer på bygninger og udendørsarealer.  

Der er i det forløbne år gjort en ekstra indsats for at give børnene 

større udbytte af skolegangen i den nærliggende regeringsskole. 

Benjamin har ansat en hjælpelærer, der kommer flere gange ugentligt 

og hjælper børnene med lektielæsning, og der er indført faste 

lektielæsningstider dagligt. I sommeren 2018 bestod alle børn med en 

enkelt undtagelse deres eksamen og kunne rykkes op på næste 

klassetrin. Det er usædvanligt for V. Sithur-børnene, der kommer fra 

hjem, hvor forældrene aldrig har gået i skole.  

To af de ældste piger har afsluttet en videregående uddannelse med 

henholdsvis en bacheloreksamen og en mastergrad i økonomi. Det er 

første gang, at unge fra V. Sithur har fået så god en uddannelse, og 

det motiverer de andre børn til at yde en ekstra indsats. Flere af 

børnene i de ældste klasser klarer sig nu så godt i skolen, at også de 

vil være egnede til en højere uddannelse. 

På V. Sithur er de meget taknemmelige for de ekstra donationer, der 

er kommet i årets løb. De har muliggjort, at der nu er kommet 

flisebelægning foran sovesalene, så børnene ikke længere skal sidde 

på den bare jord, når de spiser, og når de laver lektier. Det har især 

været et problem i regntiden, hvor jorden først bliver et pløre af 

mudder og derefter hård og knoldet, når solen bager. Pigerne har fået 

nye toiletdøre, og der er til glæde for alle børnene indkøbt flere bøger 

til det lille bibliotek. Og endelig kom der her kort før jul en donation, så 

børnene igen i år kan få nyt tøj til jul.  

Tak for alle de ekstra donationer og tak til alle jer faddere, der trofast 

år efter år støtter V. Sithur. 

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. 
 

Venlig hilsen og rigtig godt nytår til alle. 

 

Hanne Matthiesen 

Projektansvarlig for V. Sithur 
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