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 [projektnavn] 

 

 Trætte små børn ved morgensamlingen. 

 

 Søde og glade drenge. 

 

 De har både en emu og en flok af geder. 

 

De store drenge hjælper til med praktiske opgaver 

 

 

Kære faddere og projektstøtter                                       

I løbet af 2019 har vi sammen med vores indiske 

samarbejdspartner Avilash hjulpet over 400 børn til en tryg 

hverdag og god skolegang. 

I januar 2019 besøgte Merete Hansson og jeg ’Dip 

Children’s Campus (og Santibari-projektet) og kunne 

konstatere, at den positive udvikling lever i bedste 

velgående. Under besøget udarbejdede vi rapporter, spillede 

badminton og overværede dagligdagen samt en fantastisk 

aften med underholdning og festmåltid. Derudover besøgte 

vi en af de lokale skoler, hvor børnene går, og talte med 

engelsklæreren og skolelederen, som viste os rundt. Det var 

rart at se skolens gode stand, de fordelagtige 

klassestørrelser, pigernes begejstrede ansigter og vise dem, 

at vi interesserer os meget for deres skolegang.  

Bæredygtig skoleførelse 

På ’Dip Children’s Campus tilgår man børns udvikling fra et 

holistisk perspektiv, hvor alle børn bliver mødt der hvor de 

er. Dip Children’s Campus’ leder, Sandip Chatterjee, har 

også dette år prioriteret lektiehjælp til børnene, så den 

positive udvikling, som blev igangsat sidste år, kunne 

fortsætte. Aktiviteter som yoga, karate, tegning, musik og 

dans fortsætter med at berige børnenes hverdag og tilføre 

dem livsglæde.  

Børnene hjælper desuden velvilligt til, når skolens frugt, 

grønt og husdyr skal passes. I løbet af det forgangne år har 

Sandip i højere grad fokuseret på, hvordan skolen kan blive 

selvkørende mht. mælk, fisk, kød m.m., hvilket har givet 

gode resultater. 

Efter ’Dip Children’s Campus  

I løbet af dette skoleår har flere elever forladt skolen for at 

tage videreuddannelse eller, for enkeltes vedkommende, at 

flytte hjem til deres forældre, der har formået at ændre deres 

økonomiske situation. Sandip sætter en dyd i at hjælpe 

børnene ordentligt videre, og han taler med dem om deres 

kompetencer og muligheder.  

Nogle børn har været så heldige og dygtige, at de har 

modtaget statsstøtte til videreuddannelse som lærer, 

sygeplejerske eller til en teknisk uddannelse. Andre har fået 

job i det private.  

Der er selvfølgelig også nogle af pigerne der bliver gift efter 

afsluttet 10. eller 12. klassetrin. Men i disse tilfælde forsøger 

Sandip at opmuntre pigerne til at fortsætte deres uddannelse 

eller igangsætte deres egen forretning indenfor eksempelvis 

håndarbejde. 

      



 

 

Merete beundrer tegninger i klasseværelse på 

Avilash Academy 

 

Engagerede elever i Avilash Academy  

 

Fint klædte børn i festlige rammer 

 

Merete, Sandip og jeg ved besøget i januar 2019  

 

’Dip Children’s Campus er beliggende i 

Vestbengalen i det nordøstlige Indien.  

Adressen står på hjemmesiden, hvis I ønsker at 

sende et brev.  

 

Fremtidens udfordringer  

Tilslutningen til den engelsksprogede skole Avilash 

Academy er vokset fra 46 børn ved udgangen af 2018 til 96 

børn ved udgangen af dette år. Af de 96 bor de 36 børn 

derhjemme og resten bor på Campus. Børnene er utroligt 

glade for at gå i skole og værdsætter muligheden for at få en 

kvalitetsuddannelse på engelsk.  

Pr. april 2020, hvor det nye skoleår starter og en ny klasse 

optages på Avilash Academy, bliver det dog svært at følge 

med pladsmæssigt. Der mangler minimum to klasseværelser 

samt møbler til klasserne. Den lokale bestyrelse for Avilash 

og Verdens Børns bestyrelse arbejder på at finde en 

bæredygtig løsning på pladsproblemet. Eksempelvis ved at 

opkøbe mere land, udvide eksisterende bygninger eller 

bygge nye. 

Vi håber, at der snart findes en løsning, så vi kan arbejde 

videre med målet om at sikre flere børn fra fattige familier en 

god uddannelse med det engelske sprog i centrum. Vi ved 

nemlig, at den gode uddannelse er grundlaget for børnenes 

sociale mobilitet.  

Tiårs jubilæum  

Den 16. december 2019 blev der afholdt jubilæum på ’Dip 

Children’s Campus. En dag det i allerhøjeste grad er vigtigt 

at markere med sang og dans – på rigtig indisk maner. ’Dip 

Children’s Campus er et forpligtende fællesskab, hvor alle 

bidrager og til gengæld modtager tryghed og kærlighed. Et 

sted hvor børn får mulighed for at vokse i trygge rammer. 

Verdens Børn sender en stor tak til ledelsen og staben på 

’Dip Children’s Campus – samt til jer faddere selvfølgelig. 

Uden jer kunne vi ikke gøre en forskel for udsatte børn i 

Vestbengalen. 

Farvel og tak for nu 

Det har været mig en stor ære at være projektansvarlig for 

’Dip Children’s Campus gennem det seneste år og særligt 

mit samarbejde med den visionære skoleleder Sandip har 

lært mig om bæredygtig udvikling og næstekærlighed. 

Efter syv gode år som frivillig i Verdens Børn, har jeg valgt 

nye udfordringer. I 2020 vil det være Merete Hansson, der 

varetager rollen som projektansvarlig, og hende I skal 

kontakte, hvis I har spørgsmål.  

Tak for jeres støtte i 2019 

Sandip, staben, børnene og Verdens Børn er dybt 

taknemmelige for støtten fra jer i 2019, og håber på, at 

Verdens Børn fortsat kan medvirke til den gode udvikling på 

’Dip Children’s Campus.     

Med venlig hilsen                             

Projektansvarlig – Maria Bork Kruse, ’Dip 

Children’s Campus  


