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Kære faddere. 
 
Børnehjemmet Sct. Joseph Development Trust ligger i delstaten 

Tamil Nadu det sydlige Indien.   

Hovedstaden er Chennai, bedre kendt som Madras. Delstaten har et 

areal på 130.000 km2 og et indbyggertal på 72.150.000 mennesker.   

Verdensbørn støtter tre børnehjem, under Sct. Joseph Development 

Trust.. 

 

Puthu Udhayam: er et børnehjem for mentalt handicappede børn. 

Børnene bor i mindre huse tilknyttet en voksen person. De får daglig 

undervisning både i boglige og musiske fag, og der er meget 

genoptræning og fysiske aktiviteter. Børnene lider af både mentale – 

og fysiske handicaps, som hos de fleste børn er medfødte. Vi 

besøgte dette børnehjem og er fulde af beundring over, hvor gode 

forhold børnene lever under, hvor meget træning, opmærksomhed og 

stimulation de får. Der er fokus både på det fysiske og det mentale, 

og børnene virker glade og rene. Der er 46 børn på hjemmet, hvoraf 

Verdens Børn støtter med faderskab til to af børnene. Desværre er 

der 16 børn her, som ingen faddere har.  Antallet af børn på skolen er 

stigende 

 

Pudu Punal: er et børnehjem for både piger og drenge. Her bor i alt 

203 børn, 159 piger og 44 drenge. Når drengene når en alder af 11 år 

bliver de flyttet til et drengebørnehjem, som ligger i nærheden. Alle 

børnene bor i separate huse, som ligger i tilknytning til fælles 

faciliteter. De bor sammen med en kvindelig medarbejder, som altid 

er til stede og sørger for alle børnenes behov. De fleste af børnene er 

helt eller delvist forældreløse. Også her er vi fuld af beundring over, 

hvor fantastisk velfungerende dette børnehjem er. Børnene er glade, 

velnærede, fysisk aktive, virker velstimulerede, alle går i skole hver 

dag og ud over en skoledag, som faktisk er fra kl.8 -18 (også om 

lørdagen), er der også muligheder for fysiske aktiviteter, håndarbejde 

etc. En stor glæde for mange af børnene er at synge og danse, og de 

vil gerne optræde med det.  

 

Pudhu Vasantham: er et børnehjem for piger uden familie. Der bor 

107 piger. Alle er fordelt i mindre huse, hvor de bor sammen med en 

voksen medarbejder. Alle børnene deltager i oprydning, rengøring af 

deres huse og fælles arealer. Børnene indtager alle deres måltider 

fælles. Også her er vi fulde af beundring over den måde, det fungerer 

på. Børnene får god, velnærende mad, grøntsager, ris, fisk, lidt 

kylling, æg, mælk og frugter. Børnehjemmet er delvist selvforsynende 

med mælk, æg og grøntsager, og der er mange aktiviteter af både 

fysisk og håndarbejdsmæssig art.  Alle børn går i skole. 
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Landsbyinitiativet:  

Omkring børnehjemmet ligger mange landsbyer og Verdens Børn 

støtter 275 børn fordelt i forskellige landsbyer. Disse børn bor 

hjemme hos deres forældre, deres enlige mor eller bedsteforældre. 

Den støtte, de får fra Verdens Børn ved et fadderskab, bevirker, at de 

er i stand til at gå i skole, få bøger, uniformer og et måltid om dagen. 

Uden denne støtte ville børnene være overladt til sig selv og deres 

familier i landsbyen uden nogen form for skolegang. Det er fattige 

familier der bor i landsbyen. Forældrene er ofte daglejere, dvs. at de 

tager ud i landdistriktet og arbejder med at grave grøfter og 

landarbejde. De tjener kun lidt herved, og derfor er begge forældre 

ofte afsted på arbejde, mens bedsteforældrene passer børnene. Vi 

besøgte denne landsby, og overalt mødte vi glade og venlige 

mennesker, som alle optrådte værdigt, trods deres store fattigdom. 

Der var rimeligt pænt og rent alle steder. Vi fik mulighed for at besøge 

enkelte familier, som fortalte om deres levevilkår og om, hvor meget 

det betød, at deres datter eller søn havde fået den mulighed at 

komme i skole.   

Når alle børnene har afsluttet deres grunduddannelse på 10 år, har 

fadderen, som støtter barnet, mulighed for at fortsætte som fadder, 

hvis dette måtte ønskes, og støtte barnet til en evt. 

universitetsuddannelse eller teknisk uddannelse. Omvendt kan 

fadderen også vælge at sponsorere et mindre barn på ny.   

 

Verdens Børn fører tilsyn med disse tre børnehjem, og vi er i tæt 

kontakt med lederen, Fader Sebastian, og hans personale. Vores 

sidste besøg i aug. 2018, hvor Wagn Winkel, Sanaa Hocine og 

undertegnede selv deltog, var atter et besøg præget af venlighed, 

åbenhed og imødekommenhed. Alle børnene virkede glade og 

velernærede. Alle børnene gik i skole og beundringsværdigt er det, at 

børnehjemmene også forsøger at hjælpe handicappede børn, selv 

om der desværre mangler faddere.   

Wagn har i mange år været en dygtigt projektleder for dette 

børnehjem, men har i 2018 ønsket at stoppe. Derefter har 

undertegnede overtaget. 

Verdens Børn har planer om at aflægge børnehjemmet besøg igen i 

august 2019.   

 

Tak til alle faddere.  

Med venlig hilsen  

Kirsten Behnke 

Projektleder for Sct. Joseph Development Trust  

 


