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Glade piger og drenge på Happy Home 

 

 

En af de store piger med flotte diplomer og 

eksamensresultater  

 

 Johnson sammen med sine to små brødre 

Kære faddere                                        

Det har igen været et godt år på Happy Home, hvor familien 

Nathaniel sørger for, at i alt 216 børn og unge kommer i 

skole og får en uddannelse; heraf har de 137 fadderskab 

hos Verdens Børn, mens de øvrige børn enten støttes af en 

engelsk organisation eller har lokale indiske faddere.  

Fine eksamensresultater medfører, at nye børn kan få 

fadderskab 

Ved skoleårets slutning sommeren 2019 blev i alt 11 unge 

færdiguddannede og har nu fået arbejde og kan forsørge sig 

selv og i nogle tilfælde også deres familie. En enkelt af 

pigerne har således overtaget fadderskabet for sin søster, 

der hidtil har haft fadderskab hos Verdens Børn. For et 

andet fadderbarns vedkommende har moderen fået arbejde 

og kan nu selv forsørge sin datter og betale for skolegangen. 

Og endelig har 5 af de unge bestået deres årlige eksamen 

med så fint resultat, at regeringen enten har tildelt dem et 

legat eller et studielån på så fordelagtige betingelser, at 

fadderskabet ikke længere er nødvendigt. Det har betydet, 

at i alt 18 nye børn har kunnet få fadderskab. I forbindelse 

med udskiftningen af fadderbørn har jeg mødt stor 

velvillighed og fået mange positive kommentarer fra jer 

faddere. Det giver fornyet energi til arbejdet og øger 

arbejdsglæden. Tak for det! 

Flot donation fra Grete og Peder Kilts fond  

Trods ny tilgang af faddere og stor velvillighed fra de 

hidtidige fadderes side er der stadig mange trængende børn 

på venteliste til et fadderskab, så da Verdens Børn for nylig 

fik tildelt 25.000 kroner fra Grete og Peder Kilts fond, hvis 

formål er ” at uddele midler til gavn og glæde for alvorligt 

syge eller handicappede børn eller børn, der har sociale 

behov” gav det mulighed for, at en del af børnene på 

ventelisten nu kan få en plads på Happy Home og komme i 

skole. En stor tak til Grete og Peder Kilts fond for denne 

flotte donation både fra Verdens Børn og fra børn og voksne 

på Happy Home. 

Hurtig indsats reddede Johnsons liv 

I foråret kom der en mail fra Happy Home, hvor lederen 

Isaac Nathaniel fortalte, at en af de store drenge, Johnson, 

havde fået en svulst i halsen meget tæt på stemmebåndene, 

og at en operation skulle foretages snarest muligt, hvis 

drengens liv skulle reddes. Verdens Børns bestyrelse 

handlede hurtigt, og næste dag blev 5.000 kroner, som var 

den nødvendige betaling for en operation, sendt afsted. 

Operationen lykkedes så godt, at både Johnsons liv og 

stemmebånd blev reddet, og efter nogle måneders pause 

var han tilbage på skolebænken og har nu fuldført sin 

uddannelse som lærer. Det betyder, at han kan forsørge 

ikke bare sig selv, men også sine to yngre brødre.  



 

 

Børnene på Happy Home er trygge og glade 

 

Jenifer med sin far 

 

Udsigt over grøntsagsmarkerne ved junglen 

 

På hjemmebesøg blandt grøntsagsmarker og tigerspor 

 

Isaac uddeler varme tæpper til de kolde vinternætter 

 

Arv muliggør fremtidige operationer 

I 2019 modtog Verdens Børn en større arv, og det medførte, 

at alle de børnehjem og skoler, der støttes af Verdens Børn, 

kunne modtage en ekstra bevilling på 20.000 kroner. På 

Happy Home er halvdelen af beløbet sat til side og 

øremærket til eventuelle fremtidige hospitalsindlæggelser og 

operationer, mens resten af beløbet anvendes til medicin til 

børnene. Mange af de børn, der kommer til Happy Home, 

har tidligere lidt af underernæring, og det har øget deres 

risiko for sygdomme, så Happy Home bruger en del penge 

på medicinudgifter.  

Fadderskaber ændrer børnenes liv 

Ved besøget i februar 2019 mødte Per Lindrup og jeg, 

ligesom ved de tidligere besøg, alle de børn og unge, der 

har fadderskab hos Verdens Børn. Det er en stor glæde at 

kunne følge børnenes trivsel og udvikling år efter år og at 

opleve, hvordan fadderskabet er med til at ændre deres liv. 

Nogle af børnene har deres far eller mor med, og i år mødte 

vi blandt andet Jenifer, der kom sammen med sin far. Han 

forsørger familien ved at gå fra dør til dør og sælge fisk, 

mens Jenifer næste sommer bliver bachelor i historie, og 

derefter kan få et godt og vellønnet arbejde som lærer. 

Sådan et møde sætter Verdens Børns arbejde i perspektiv. 

På hjemmebesøg blandt tigerspor 

Også ved dette besøg havde vi lejlighed til at besøge nogle 

af de hjem, som fadderbørnene kommer fra. Et af hjemmene 

lå meget afsides på en stejl bjergskråning. Her skulle familen 

passe de omkringliggende grøntsagsmarker for ejeren. Det 

var bestemt ikke et ufarligt arbejde, da grøntsagsmarkerne 

stødte op til junglen, hvor der lever tigere, og familien 

oplevede jævnligt, at en tiger kom ud på markerne. Vi så 

heldigvis kun tigersporene! 

 Tak for jeres støtte i 2019 

Til alle, der har bidraget til en god hverdag for børnene på 

Happy Home enten som faddere eller med donationer, 

sendes en stor tak fra børn og voksne på børnehjemmet, fra 

Verdens Børn og fra Per Lindrup og mig.  

Når I modtager denne årsrapport, er jeg allerede rejst på det 

årlige besøg til Sydindien, men hvis I sender breve til jeres 

fadderbørn til min adresse, Delken 9, 6000 Kolding, samler 

jeg brevene og sender dem afsted til Indien, når jeg igen er 

hjemme. 

Venlig hilsen og godt nytår til jer alle! 

Hanne Matthiesen 

Projektansvarlig for Happy Home 

 


