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Julefest i februar 

Festmåltid ved besøget i februar 

 Uddeling af bamser og tøjdyr 

De hjemmelavede tøjdyr er meget kærkomne 

 Efterskoleelver, der støtter Verdens Børn 

 

 

Kære faddere og projektstøtter                                 

Også 2019 har været et dejligt år for børnene på det 

lille børnehjem i V. Sithur, hvor der bor 50 børn, der alle 

har fadderskab hos Verdens Børn. 

Julen varer lige til februar 

Et af årets højdepunkter er det årlige besøg fra 

Danmark i februar. I Danmark synger vi, at ”julen varer 

lige til påske”. I V. Sithur varer julen til februar: I 

kirkesalen hænger den farverige juleudsmykning 

stadig, og børnene ifører sig deres nye juletøj og 

optræder for os med deres juledanseprogram. Samtidig 

bliver der serveret ekstra god mad med kylling, og vi 

har i forvejen bestilt kager til alle, både børn og voksne. 

Desuden har lederen Benjamin Sudhakar efter aftale 

med os indkøbt et udvalg af spil, bolde og andre 

sportsrekvisitter for penge, der i forvejen er doneret af 

nogle faddere til formålet. Der er altid stor interesse for 

indholdet i vores kufferter, for de er som regel fyldt op 

med brugte bamser og tøjdyr, som børnene får lov at 

vælge imellem. Endelig var der ved besøget i 2019 

også hæklede bolde og tøjdyr til alle børn. Det er to 

flittige danske damer, der på den måde har glædet 

børnene. Jo, ”februar-julen” er en meget vigtig 

begivenhed! 

Fast struktur på dagen – og på lektielæsning 

Det sympatiske og rare ældre ægtepar, der bor på 

børnehjemmet og fungerer som plejemor og plejefar for 

børnene har sørget for, at dagen forløber efter en helt 

fast struktur og med faste lektielæsningstider. 

Dagens program starter ved 6-tiden om morgenen, så 

snart det bliver lyst. Jeg vågner altid ved den 

behagelige lyd af riskoste, når børnene fejer 

udendørsarealerne, så der ikke ligger affald eller visne 

blade og flyder. Derefter går børnene i bad og vasker 

tøj, og så er der ellers lektielæsning frem til 

morgenmaden klokken 8.00. Ved 9-tiden tager hele 

flokken afsted til skole og kommer først hjem igen 

omkring klokken 16.30. På skolen får de frokost: ris og 

grøntsagssovs, der to gange om ugen suppleres med 

et hårdkogt æg. Efter skoletid er der en times tid til leg 

og afslapning, og så er der ellers lektielæsning igen 

frem til aftensmaden, der bliver serveret omkring 

klokken 20.30. Herefter går de mindste børn til ro på 

deres sovemåtter, mens eleverne fra de ældste klasser 

har endnu en times lektielæsning, før det er deres 

sengetid. 



 

 
Shridhar der nu går i gymnasiet 

 
Den gamle brønd 

 
Der laves en ny brøndboring 

 
Plejefar og plejemor 

 
Sidste års udflugt gik til Chennai 

Lektielæsningen giver gode resultater 

De fleste af børnene kommer fra hjem, hvor forældrene 

aldrig har gået i skole, og hvor der kun er begrænset 

forståelse for betydningen af skolegang og uddannelse, 

men de mange timers lektielæsning har betydet, at 

børnene nu klarer sig langt bedre i skolen end tidligere. 

En af de store drenge, Shridhar, klarede 

afgangsprøven efter 12. klasse meget fint og ville gerne 

fortsætte i gymnasiet. Det koster en del penge, og selv 

om hans faddere var villige til at fortsætte fadderskabet 

og dermed bidrage til skolepengene, manglede der 

stadig 4.000 kroner. Men så trådte eleverne fra Hoptrup 

Efterskole til. Ved et koncertarrangement på skolen 

indsamlede de det resterende beløb ved at lave 

loppemarked og forskellige andre aktiviteter. Hvor er 

det dejligt, at danske skoleelever  på den måde hjælper 

jævnaldrende, der er dårligere stillet.  

Ny brønd og tandlægeeftersyn 

I årets løb har V. Sithur modtaget mange andre gode 

donationer. I en artikel i medlemsbladet i februar 

fortalte jeg om behovet for en ny brøndboring, der ville 

koste omkring 15.000 kroner, og kort efter modtog vi 

donationer, der tilsammen kunne dække udgifterne. 

Den nye, overdækkede brønd er nu taget i brug, og 

børnene på V. Sithur er sikret rent drikkevand af god 

kvalitet.  Igen i år kom der penge til nyt tøj til børnene til 

jul, og endelig modtog Verdens Børn i 2019 en større 

arv, der betød, at alle de børnehjem og skoler, som 

Verdens Børn støtter, fik udbetalt 20.000 kroner ekstra. 

På V. Sithur vil pengene blive brugt til et tiltrængt 

tandlægeeftersyn af alle børn, noget de aldrig før har 

prøvet. Forhåbentlig bliver der penge til overs, som så 

skal bruges på en udflugt. Det vil nok være mere 

populært end tandlægebesøget! 

Tak for jeres støtte i 2019 

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

på V. Sithur enten som trofaste 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 V. Sithur 


