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1331 Kariyalur 

 Festlig velkomst ved besøget i februar 

 Lederen af Kariyalur, D Thangadurai, sammen med 
nogle af børnene 

 Et udsnit af fadderbørnene 

 Det nye tøj er klar til uddeling 

 

Kære faddere og projektstøtter                                       

Når I modtager denne årsberetning, er jeg i Sydindien 

og glæder mig allerede nu meget til det årlige besøg i 

børnelandsbyen Kariyalur, hvor omkring 350 børn i 

alderen 5 til 16 år bor og går i skole. 65 af børnene har 

fadderskab hos Verdens Børn, mens de øvrige støttes 

af en kristen, amerikansk organisation. 

Det årlige møde med Helga 

Hvert år mødes jeg under besøget med en ung kvinde, 

Helga, som jeg har kendt siden mit allerførste besøg i 

Kariyalur tilbage i efteråret 2005. Helga voksede op 

som fadderbarn i Kariyalur, uddannede sig siden som 

lærer og blev derefter ansat på skolen i Kariyalur. Her 

forelskede hun sig i en anden af de ansatte, Allwin, 

som hun nu er gift med. Sammen er de lærere og 

plejeforældre for en gruppe mindre børn, der bor og går 

i skole på en underafdeling af Kariyalur få kilometer fra 

børnelandsbyen. Hver gang jeg mødes med hende, 

glæder jeg mig over, hvad et fadderskab kan føre til. 

Ved at få en uddannelse har hun ikke alene selv fået en 

god tilværelse, men kan nu også være rollemodel for 

yngre piger. 

Kun få piger kommer videre i uddannelsessystemet 

Helga er nemlig en af de få heldige piger fra området, 

der har fået en uddannelse. Der er ingen 

uddannelsesinstitutioner i bjergområdet, så for at 

videreuddanne sig efter 12. klasse, skal pigerne flytte 

ned i lavlandet og bo på kollegier, der er knyttet til 

uddannelsesinstitutionerne. Mens pigerne bor på 

Kariyalur har de en tryg og beskyttet tilværelse. De 

sover sammen med to af de kvindelige ansatte i 

sovesale, der ligger omkring en lukket gård, der bliver 

låst af om natten, samtidig med at et par store hunde 

holder vagt. Men når pigerne som 16- eller 17-årige 

forlader børnehjemmet, frygter forældrene, at de skal 

blive gravide ”i utide”, og mange forsøger derfor at 

beskytte deres døtre ved at lade dem blive gift i en fart. 

Det er stadig en katastrofe for en ung, indisk pige at få 

et barn før ægteskabet. Men selv om flertallet af 

pigerne ikke får en uddannelse, er de 12 års skolegang 

alligevel et stort fremskridt for dem, da de fleste 

kommer fra hjem, hvor forældrene aldrig har gået i 

skole, og hvor hverken far eller mor kan læse eller 

skrive. 

 

 



 

 

 
Så er der spisetid 

 
Der skal store gryder til 

 
En af de store piger i pigernes lukkede gårdsplads 

                                              
Lille Devayani har fået brev og gave fra sin fadder 

 
Lederens højre hånd, Mr Patel, har godt styr på 
børnelisterne 

 

Fra stenalderfolk til moderne samfund 

Kariyalur ligger meget afsides i et bjergområde i 

Kalrayan Hills, hvor befolkningen er stammefolk, der 

indtil for godt 50 år siden levede næsten på 

stenalderniveau. Det er svært for et sådant samfund at 

skulle tilpasse sig det 21. århundrede på så forholdsvis 

kort tid, og det bærer befolkningen præg af.  

Børnehjemmet og den tilhørende skole er efter indiske 

forhold både moderne og veldrevne, og man gør et 

stort stykke arbejde for ikke alene at give børnene 

boglig lærdom, men også lære dem om sundhed og 

hygiejne og desuden give dem oplæring i almen 

dannelse og viden. 

Udflugt for alle børnene 

Mange af børnene har aldrig været uden for området. 

Derfor har vi besluttet, at en ekstra bevilling på 20.000 

kroner, som Kariyalur fik i 2019, skal bruges til en 

udflugt for alle 350 børn. En udflugt, hvor de kommer 

ned fra bjerget og får mulighed for at opleve det 

moderne indiske samfund, er en stor og vigtig 

øjenåbner for dem.  

Fadderbetalingen er grundstammen i Verdens 

Børns økonomi.  

Den ekstra bevilling skyldes en større arv, som 

Verdens Børn modtog i 2019. En del af arven er blevet 

brugt til, at alle de skoler og børnehjem, som Verdens 

Børn støtter, hver har fået udbetalt 20.000 kr. ud over 

pengene fra fadderne. En sådan arv giver nogle 

særlige muligheder, og vi er dybt taknemmelige både 

for den og for de andre donationer, vi får, men det er 

fadderbetalingen, der er den solide og faste indkomst, 

der udgør kernen i Verdens Børns økonomi og sikrer 

den daglige drift på børnehjemmene og skolerne 

Tak for jeres støtte i 2019 

Så derfor stor tak både til alle jer trofaste faddere og til 

alle andre, der støtter Verdens Børn og dermed sikrer 

udsatte børn og unge en bedre barndom og fremtidig 

tilværelse. Når I modtager denne årsrapport, er jeg som 

nævnt allerede rejst på det årlige besøg i Sydindien, 

men hvis I sender breve til børnene til min adresse 

Delken 9, 6000 Kolding, samler jeg brevene og sender 

dem afsted som anbefalet post, når jeg igen er 

hjemme. 

Rigtig godt nytår til jer alle. 

Venlig hilsen Hanne Matthiesen 

Projektansvarlig for Kariyalur.   

     

 


