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Kære faddere 

Pigerne på Santibari har netop igen overstået en herlig jul. Det er en stor 

festdag, for der er besøg af venner, familie og alle børnene, der går i 

Santibaris lille forskole Crechen. Og der deles gaver ud til alle børnene. 

Santibari ligger langt ude på landet i byen Narayanpur i distrikt Birbhum i 

Vestbengalen. Det er et meget fattigt område, hvorfra langt de fleste af 

Santibaris 53 piger kommer.  2018 har været præget af ombygning på 

hjemmet. Santibari fik en stor donation til netop dette formål allerede i 2016. 

Pigerne har fulgt interesseret med i det hele, og også selv hjulpet lidt til i ny 

og næ. 

Skolegang 

3 af pigerne afsluttede med fine resultater 10. klasses eksamen og 4 andre 

fortsætter i 11 og 12 klasse (studentereksamen). Alle andre er fortsat i næste 

klasse. Pigerne på Santibari klarer sig gennemgående godt i skolen. De får 

daglig lektiehjælp, og lektielæsning er lagt i helt faste rammer to gange om 

dagen, morgen og eftermiddag.  

  

Crechen 

Der går 147 børn i Santibaris lille forskole, deraf er 14 Santibaris egne piger. 

De øvrige drenge og piger kommer fra de omliggende landsbyer. Her lærer 

børnene at gå i skole, inden de i 4 klasse skal tilsluttes den store almindelige 

skole. 

  

Fritid og aktiviteter 

Pigerne lægger stor vægt på, at der plads til leg og fornøjelser, både i 

hverdagen og på de nationale festdage. Independence Day er ikke blot en 

fridag. Børnene får en forståelse for betydningen af denne dag med 

oplæsning, flaghejsning, taler og sang. Andre officielle festdage er af mere 

fornøjelig karakter, f.eks Holi-festen, hvor det er tilladt at smøre hinanden 

ind i forskellige farver. Sport er også en vigtig aktivitet for børnene. Hvert år 

afholdes der en stor sportsdag for alle børnene både fra hjemmet, men også 

for børnene, der går i Crechen. Aktiviteterne er tilrettelagt, så alle kan 

deltage på det niveau, de befinder sig. Dagen sluttes af med en stor fælles 

frokost hjemme på Santibari, hvor alle  vennerne er velkomne. 

  

Sundhed 

Ingen af børnene har haft alvorlige sygdomme i år. De får jævnligt et 

sundhedstjek udført af personalet fra sundhedsklinikken, Seva Kendra. Det 

er Verdens Børn, der understøtter denne klinik, som i det daglige udfører et 

stort sundhedsprogram i de omliggende 22 landsbyer. Deres moder-barn-

projekt har nedsat spædbarnsdødeligheden betragteligt, og mødrene får den 

nødvendige hjælp og støtte til et sundere liv til gavn for dem selv og 

familien. Men de har også mange andre sundhedsaktiviteter i området. 
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Seva Kendra på arbejde i landsbyerne 

 

 

 
Frokost med alle efter sportsdagen 
 

Renovation af Santibari 

Der har som omtalt været lavet en hel del forbedringer på Santibari takket  

være en stor donation i 2017. Der var mange revner i murværket, vinduer og 

døre måtte skiftes, ny rørlægning, 14 badeværelser/ toiletter, køkken og 

gæsterum er blandt de ting, der er blevet renoveret. Det store areal bag 

Santibari er blevet lavet til køkkenhave, så hjemmet kan blive mere 

selvforsynende med grøntsager. 

  

Besøg i 2019 

Maria og jeg besøger de projekter, vi er ansvarlige for i Indien i februar 

2019. Det bliver spændende at se de forbedringer, der er lavet, men især 

glæder vi os til at se børnene, som nu er blevet to år ældre, siden vi så dem 

sidst. Hvis I ønsker, at vi skal tage en hilsen med til jeres fadderbarn, gør vi 

det gerne, bare det ikke fylder og vejer for meget. 

 

Tak til fadderne 

Med ønsket om et godt nytår sender skoleleder Sandip Chatterjee 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 og Maria Bork Kruse 

Projekansvarlig/føl 

 

 

Glædelig jul og godt nytår fra 

børnene på Santibari 


