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 Lars og Flemming på besøg i juli 

 Flemming i samtale med Rupa og Khokon 

 Lars og en klase bananer 

Forårsfestival 

 

Kære faddere og projektstøtter                                       

Endnu et hektisk år på børnehjemmet Khelaghar er ved at 

være slut, og det er tid til her at fremhæve nogle af årets 

særlige nyheder og begivenheder. 

1. semester 

Lærerne planlægger efter nytår det kommende års 

undervisning og aktiviteter, og i år har man bl.a. som noget 

nyt fået en ekstern lærer til to gange om ugen at komme og 

lære elever - og stedets lærere - at formulere sig bedre 

mundtligt på engelsk.  

Flere andre skolefag er blevet styrket, men hvad 

organisationen i høj grad har måttet beskæftige sig med, er 

en øget interesse fra lokale og statslige myndigheder i at 

overvåge og styre NGO’ere. Der er kommet en lang række 

nye direktiver og krav. Vandfiltre på alle sovesale, murene 

skal være højere, overvågningskameraer overalt og vagt ved 

indgangen, køkkenet skal længere væk fra skel, osv. I og for 

sig ikke dårlige tiltag, men det udfordrer administrationen og 

økonomien gevaldigt. 

Januar blev ellers som altid skudt i gang med en stor picnic 

med en masse sportsaktiviteter samt med en særlig 

skoleekskursion, som i år gik til en kendt naturpark.  

Besøg fra forskellige skoler og organisationer er også en 

tradition, og i de første måneder besøgte klasser fra en 

drengeskole stedet ifm. deres naturstudier, og klasser fra 

college kom forbi ifm. deres obligatoriske ”program for social 

bevidstgørelse.” 

I starten af marts fandt Forårsfestivalen sted med masser af 

farver, dans og musik. Det er hjemmets helt store fest, som 

man forbereder gennem 3 - 4 måneder, og som er et stort 

tilløbsstykke for forældre, sponsorer og tidligere elever. I 

slutningen af marts havde man i samarbejde med det lokale 

Gandhi Memorial Institute arrangeret en quiz-konkurrence, 

som også blev en festlig dag med præmier til de dygtigste 

elever. 

Sommeren 

Sommer i Kolkata (tidligere Calcutta) er trods alt lidt mere 

ekstrem end i Danmark. Man forsøger at lægge 

sommerferien der, hvor temperaturerne er højest og mest 

uudholdelige, og i år var skolen lukket, og de fleste elever 

hjemme fra slutningen af april og indtil 10. juni. Når 

monsunen sætter ind med regn og køligere vinde er alle 

glade og lettede, og på Khelaghar afholdes en 

træplantningsceremoni for at vise kærlighed til naturen og 

nødvendighed af at passe på planeten. 
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Indgangen med ny el-bygning og gangsti 

Dele af gangstien langs det ny hegn ved søen 

En lille slapper inden næste time.. 

 
hvor der så vidt muligt undervises der i det fri 

 

I juli trodsede flere regnvejret for at besøge hjemmet. Dels 

studerende fra American Institute of Indian Studies, dels os 

to projektansvarlige fra Verdens Børn. Som vi fortalte om i 

vores sommerhilsen, hvor vi også fik fortalt jer om, hvilket 

makkerpar vi er blevet, fik vi i løbet af besøget et godt indblik 

i de mange positive tiltag og i de mange udfordringer på 

Khelaghar. Vi fik drøftet, hvordan vi kan forbedre vores 

samarbejde og hvad vi kan gøre for at tiltrække flere faddere 

og støtter. I den forbindelse fik vi idéen til et elektronisk 

nyhedsbrev, og det første af slagsen er netop blevet 

udsendt.  

Hvis I gerne vil tilmeldes nyhedsbrevet, så skriv til 

lam@verdensboern.dk.    

 

2. semester 

I august og september blev hverdagen afbrudt af en stor 

sjippekonkurrence samt festligholdelsen af Lærernes Dag. 

Og i oktober/november ligger årets anden store ferie, en hel 

måned, i forbindelse med Vestbengalens største folkelige 

fest: Durga Puja. Efter denne ferie er der så en god måneds 

tid til at forberede sig til skoleårets afsluttende eksamener. 

Fra august til december i år var der også grund til at fejre en 

række fysiske forbedringer på hjemmet takket være lokale 

støttebidrag. 

Der er blevet lagt en pæn og skridsikker sti, som forbinder 

indgangen og samtlige bygninger på området; der er sat et 

sikringshegn op omkring det største vandhul; der er sat 

yderligere 6 solpanellamper op; der er bygget ny bygning til 

stedets transformator og generator; der er indrettet et 

afsidesliggende sygerum med plads til 7; og der er indkøbt 

vandfiltre, køleskabe, vaskemaskiner mm. for at optimere de 

hygiejniske forhold. 

 

Tak for jeres støtte i 2019 

Alle på Khelaghar, børn, lærere, stab såvel som den frivillige 

fondsbestyrelse, vi og Verdens Børn er dybt taknemmelige 

for jeres støtte i 2019. Der er masser af udfordringer i de nye 

år, men vi håber på det bedste og smøger ærmerne op.  

I den forbindelse vil vi tillade os at slutte af med at gentage, 

at projektstøtte kan oprettes med beløb fra 50 kr./md. og 

opefter, hvilket måske kunne være interessant for 

familiemedlemmer eller venner, som kunne tænke sig at 

støtte med et større eller mindre beløb   

 

Med venlig hilsen   

                             

Lars Manniche og Flemming Løfgren Wakabayashi 

Projektansvarlige 

http://www.khelaghar.org/
mailto:lam@verdensboern.dk

