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Kalimpong 

 

Afstanden mellem Calcutta og Kalimpong er ca. 620 km. 

 

Champions 

 

Helbredstjek ved Ebi 

 

Kære faddere og projektstøtter                                       

Året 2019 har været et fredeligt år for Albella Boys Home. 

Der har for første gang i mange år været ro på den politiske 

front - ingen strejker og ingen demonstrationer i området. 

 

Børnene 

Af de ca. 120 drenge, der bor på Albella Boys Home, er 57 

støttet af Verdens Børn via fadderskaber. De kommer alle 

fra Darjeeling- området. På samme måde støttes 48 drenge 

og piger, der bor hjemme hos deres forældre af Verdens 

Børn. 

 

Skolegang 

Alle børnene har klaret sig fint i skolen. Alle kom op i næste 

klasse. Således også vores børn fra de største klasser. 

Enkelte er fortsat med en bacheloruddannelse, andre har 

fået et uddannelsesforløb i militæret, og nogle er vendt hjem 

til deres familie, fordi de nu er i stand til at finansiere 

drengenes videre uddannelsesforløb. Til lederen Heshron 

Rahmis skuffelse er enkelte drenge taget hjem til deres 

landsby, fordi de ikke ønsker at fortsætte med 

skolegangen.17 unge forlod i løbet af 2019 Albella, og lige 

så mange nye er kommet til.  

 

Sport 

Albellas drenge har på det sportslige område igen høstet 

flere flotte resultater. En af drengene blev udvalgt til at 

deltage i distriktsmesterskaberne i bordtennis og vandt. 

Også i fodbold har nogle af drengene været med til at hente 

førstepræmier hjem. Sport dyrkes intenst fra første klasse på 

Albella. 

 

Sundhed 

Heshrons kone Ebi er læge, og hun varetager børnenes 

sundhed.  Der er et lille infirmeri på Albella, hvor alle de syge 

børn flyttes hen og bliver passet af en af de ældste drenge, 

som har fået en samariteruddannelse. Det fungerer fint; dels 

begrænser det smittefaren, og dels får det syge barn optimal 

omsorg. Der har i løbet af 2019 ikke været alvorlige 

sygdomme blandt drengene, der bor på Albella, alt har 

kunnet passes og plejes på infirmeriet- overvåget af Ebi 

selvfølgelig. Hvert år får alle børnene lavet et generelt 

helbredstjek af hende. 

 

Bygningerne 

De mange bygninger på det kuperede område, hvor Albella 

ligger er generelt i god stand, fordi de hele tiden 

vedligeholdes. Albella ligger i et område, hvor der jævnligt er 

jordskælv, og det skader ofte bygningerne. En af de største 

farer, der er ved at bo i bjergområdet, er jordskred. Det sker 

hvert år i regntiden, at  jordskred på sin vej ned ad bjerget 

vælter bl.a. huse og har dødsfald til følge. Der er dog ingen  

 

 



 

Danseopvisning 

  

Sportsdag for de mindste 

 

Sing-along 

  

De mindste drenge 

 

De daglige pligter  

fare for, at et større jordskred vil kunne vælte ned over 

Albella, men et lille et har imidlertid væltet en sikkerhedsmur. 

Verdens Børn modtog en større arv i 2019, som gav os 

mulighed for at sende et ekstra beløb til alle vores projekter, 

og på Albella blev pengene bl.a. brugt til at genopbygge den 

ødelagte mur.Et længe ønsket musikanlæg til samlingssalen 

blev der også råd til. 

 

Besøg 

I februar besøgte jeg Albella Boys Home sammen med to 

faddere. På trods af et forholdsvis køligt vejr blev vi 

modtaget med den sædvanlige hjertevarme af både 

personale og drengene. De dansede og sang for os, hvilket 

er en absolut stor fornøjelse for alle parter. Man mærker, at 

der synges og danses meget i dagligdagen. Hver aften kan 

alle de drenge, der har lyst, deltage i ”sing-along”, og det har 

de allerfleste. For mig er det en af de herligste oplevelser at 

lytte til deres sang. De synger alle af hjertens lyst, og deres 

glæde derved er utroligt smittende. Det går jeg aldrig glip af, 

når jeg besøger Albella. 

 

  

I foråret 2020 tager jeg igen på projektbesøg i Indien. Hvis I 

ønsker, at jeg skal tage en lille hilsen med til jeres 

fadderbarn, gør jeg det meget gerne - bare det ikke fylder og 

vejer for meget. 

 

Tak for jeres støtte i 2019 

Heshron, Ebi, børnene og ikke mindst Verdens Børn er dybt 

taknemmelige for jeres støtte, og vi håber på, at Albella vil 

blive ved med at kunne gøre så meget godt for så mange 

børn. 

 

Vi ønsker jer alle et rigtig godt 2020. 

 

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 

 

 


