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Skoleundervisning 

  

 

Mama Jocelyn med et barn med handicap 

 

 

Sponsorbørn fra landsbyen 

 

Børnenes kufferter med personlige ejendele 

 

 

Kære faddere og projektstøtter                                       

Der er 3 børnehjem, som hører under Sct. Joseph Trust. De 

ligger tæt sammen og har en række fælles aktiviteter såsom 

sport, fejring af nationaldagen, fælles spisning og lege. 

Lederen hedder Sebastian, han er teolog og præst.  

På børnehjemmene er der sygeplejersker, lærere, 

køkkenpersonale og assistenter. Nogle af de 

børnehjemspiger, som ikke er lykkedes med at skabe sig en 

selvstændig tilværelse, ansættes som hjælpere, hvilket 

fungerer rigtigt godt. 

Børnehjemmets motto: Retten til mad - Retten til 

undervisning - Retten til at lege - Retten til at grine 

Børnehjemmet Puthu Udhayam  

Puthu Udhayam er et hjem for 40 børn med handicap. De er 

alle mentalt retarderede, og har forskellige fysiske 

handicaps. Børn med handicap betragtes i Indien som en 

forbandelse, og mange børn er blevet kasseret af deres 

forældre og overladt til et liv på gaderne. Lederen Angel er 

sygeplejerske og bor selv på hjemmet. Hun fortæller, at 

størstedelen af børnene ikke er i stand til at spise og klare 

egen hygiejne, når de indskrives. Derfor trænes børnene i at 

blive selvhjulpne, og mange af børnene lærer at spise selv, 

klare deres egen hygiejne og blive i stand til at hjælpe nye 

børn. 

Børnehjemmet fik for nylig en donation som gjorde dem i 

stand til at udvide deres toiletfaciliteter, så der nu er 2 toilet-

/vaskerum til 40 børn. Børnene trænes fysisk med bla. yoga 

og øvelser som styrker deres balance og muskelstyrke. De 

trænes mentalt med skrive- og regneøvelser, og der synges 

med dem. Børnene lærer at fremstille smykker og mindre 

husflidsting, som de sælger. Håbet er, at det vil medføre, at 

de bliver bedre i stand til at klare sig selv. De fleste børn kan 

efter nogle år vende tilbage til familien med fortsat støtte fra 

børnehjemmet. Men der er også børn, som ingen steder har 

at gå, og her beholder man børnene, også efter de er blevet 

18 år. De offentlige institutioner, der dog findes til børn med 

handikap, drives primært som opbevaring - desværre. 

Børnehjemmene Pudu Punal og Pudhu Vasantham 

På disse to børnehjem er der både piger og drenge, som 

enten er forældreløse eller kommer fra fattige familier. 

Hovedvægten er lagt på skolegang og undervisning. De 

oplæres i sociale færdigheder: at komme til tiden, tage 

hensyn til alle, selvdisciplin som at lave sine lektier, selvom 

det måske er sjovere at lege hele tiden. Alt med fokus på 

alles bedste, og med en omsorgsfuld og retfærdig støtte fra 

de voksne. Børnehjemmet forsøger at hjælpe børnene med 

at bevare kontakten til deres familie.    



  

 

Børn med deres reservemor( i baggrunden VB 
assistent, Ann Christine)     

 

Rækværk ved husene i Pudu Udayam 

 

Sygeafdeling i Pudu Udayam 

 

Glade børn sammen med projektansvarlig Kirsten 
Behnke 

 

1Tekst?? 

En normal dag 

Børnene står op kl 6, hvor de starter med at hente vand og 

gøre deres hus i orden. Så bader de og vasker sig, og 

dernæst er der morgenmad. Maden består af ris, bønner, 

lokale frugter og grøntsager, og der er fisk eller kylling 1-2 

gange ugentligt. Dernæst hentes børnene i bus til skolen, 

hvor skoledagen typisk varer 8 timer. Ved hjemkomsten 

holder de fri og leger; herefter er der fælles spisning, og til 

sidst er der lektielæsning inden sengetid kl 20:30. 

Fritiden bruges til sport som løb og fodbold og til dans og 

trommer. Børnene elsker at danse og synge, og de laver 

selv deres forskellige dansekostymer. 

Børnehjemmet gør meget for at bevare kontakten til 

børnenes forældre/familier. De kommer på aftalte besøg, og 

børnene besøger også deres familier i landsbyerne. 

Der er igennem flere år sket en positiv udvikling i dette 

meget fattige landdistrikt. Myndighederne anerkender nu 

private børnehjem og kommer på besøg regelmæssigt. Der 

føres opsyn med børnene og personalet. I en nødsituation 

hjælper de også med eksempelvis reparation af en 

vandpumpe. 

Det er også lykkedes for børnehjemmet at få de lokale 

sundhedsmyndigheder i form af en læge og en 

sygeplejerske til at komme 6 gange årligt. Børnene vejes, 

måles og vaccineres regelmæssigt. 

Børnehjemmet ligger i et landdistrikt, hvor der bla. dyrkes ris 

og majs. Til børnehjemmet er der knyttet flere landsbyer, 

hvor børnene støttes af en fadder fra Verdens Børn. Støtten 

går til skolegang, transport, mad, vaccinationer og 

skolematerialer. 

Tak for jeres støtte til projektet 

Jeres hjælp, kære faddere og sponsorstøtter, gør det muligt 

at give disse børn en mulighed for en bedre fremtid. Det sker 

med flid, hårdt arbejde og kærlig omsorg. Livet er enkelt og 

simpelt, men godt. 

Og jeres hjælp har en afsmittende effekt på lokalsamfundet, 

hvor flere børn kommer i skole. Familierne er klar over at 

uddannelse er den eneste vej ud af fattigdom og uvidenhed. 

Vi besøgte børnehjemmet i august 2019, og agter at gøre 

det igen i august 2020. 

Tak til alle. 

 

Mange venlige hilsner 

 

                        Kirsten Behnke 

Projektansvarlig,  Sct. Joseph Development Trust. 


