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1337 Santibari og Seva Kendra 

 

Santibaris område før vildnis og krat blev 

ryddet. 

 

Narayanpur 300 km nord for Calcutta 

 

 Klasse på The Mission School I Narayanpur 

 

Fire skønne kvinder, der passer den daglige 

drift. Maja, Siporna, Probati og Archana 

Kære faddere og projektstøtter                                       

Pigerne på Santibari har i år nydt al den forbedring, der blev 

lavet i løbet af 2018. De går i dag meget op i at passe og 

vedligeholde hjemmet og ikke mindst haven, hvor mange af 

deres egne grøntsager og frugter nu gror. Tidligere lå det 

hele uberørt hen som et vildnis, hvor slanger kunne trives i 

ro og fred. Men de blev heldigvis alle jaget på flugt, da 

området blev ryddet. 

 

Børnene 

Der bor i dag 47 piger på Santibari, som alle støttes af 

Verdens Børn.  Pigernes alder er i øjeblikket fra 4 til 18 år. 

På Santibari er der en lille forskole,- crechen fra 0 til 4. 

klasse, hvor der udover Santibaris piger også går drenge og 

piger fra de omkringliggende landsbyer. Crechen rummer 

ca. 60 børn.  

 

I Narayanpur hvor Santibari ligger, kan pigerne gå til og med 

12. klasse i den lokale Mission School, som i dag er en 

regeringsskole. Tre af pigerne er i år flyttet på college i den 

nærmeste storby Rampurhat for at forberede sig til videre 

studier. En enkelt af de ældre piger er flyttet hjem til familien, 

som nu har økonomisk mulighed for selv at betale for 

hendes videre studier. To piger er blevet hentet hjem af 

familien, fordi de skulle giftes. Santibaris leder Sandip 

Chatterjee forsøgte at overtale familierne til at lade pigerne 

færdiggøre deres skolegang, men desværre uden held.  

 

Skolegang 

Børnene har klaret sig fint i skolen. Alle kom op i næste 

klasse. Når pigerne skal i 5. klasse, bliver de flyttet til The 

Mission School, som ligger ca. 200 m fra Santibari. Der er 

omkring 100 børn i hver klasse, hvilket Sandip ikke er 

begejstret for. Han har derfor sørget for, at pigerne får ekstra 

undervisning hjemme, og de klarer sig derfor generelt rigtig 

godt i skolen. 

 

Daglig ledelse 

Sandip har udover Santibari også ansvaret for et noget 

større børnehjem, Dip Children’s Campus, der ligger tre 

timers kørsel fra Narayanpur. Han ansatte i foråret en ung 

nyuddannet daglig leder, Siporna, som skal holde styr på alt 

det administrative arbejde, fordi han ikke er til stede hele 

tiden. I forvejen er der en ”matron” Archana, som har det 

overordnede ansvar for børnene. Derudover er der to 

kvinder, Probati og Maja, der er pigernes ”mødre”. De har 

været på Santibari i mange år og har præget det gode miljø 

på stedet med stor kærlighed og omsorg for børnene. 

Sandip besøger Santibari en gang om måneden og tager sig 

af kommunikationen udadtil med politikere, embedsmænd 

og ikke mindst Verdens Børn.  

 

 



 

 

Nymalet og fint overalt 

 

Overrækkelse af præmier på sportsdag 

 

På landsbybesøg 

 

Skålløb på sportsdag  

 

Gaver og godter julen 2018. 

 

Besøg 

På mit besøg i foråret oplevede jeg de fantastiske 

forbedringer, der er blevet lavet på Santibari med støtte fra 

Den Nissenske Familiefond, Ellen Laursens Familiefond og 

Svendborg lokalafdeling. Samtlige badeværelser og toiletter 

er renoveret. Kloak og rørsystemer er omlagt, og derfor kan 

rotter ikke længere trænge ind. Der er blevet malet, 

skævheder rettet op, store revner i murværk og gulve er 

udbedret og meget mere. Det var en stor fornøjelse at se, 

hvor meget finere alting er blevet. Og pigerne værdsætter 

det.  

 

Sport 

Under mit besøg afviklede de den årlige sportsdag, som er 

en stor festdag for alle. Både Santibaris piger, og børnene i 

crechen deltog. Der var mange præmier på spil, og jeg var 

meget stolt over at få lov til at uddele dem bagefter.  

 

Sundhed 

Der har i årets løb ikke været sygdom af alvorlig karakter. 

Pigerne bliver med jævne mellemrum sundhedstjekket af 

sygeplejerskerne, der til dagligt arbejder på Seva Kendra. 

Hver dag kommer de op på Santibari for at høre til børnenes 

ve og vel. 

 

Seva Kendra 

Sundhedsklinikken Seva Kendra ligger ganske nær 

Santibari. Da Narayanpur ligger mere end langt ude på 

landet, har det været håbløst at skaffe kvalificeret lægehjælp 

til at arbejde på klinikken til en pris, vi kan betale. Imidlertid 

er der tre meget dygtige sygeplejersker på Seva Kendra, der 

langt hen ad vejen kan klare de tilstødende byers 

sundhedsproblemer. Jeg var, som jeg plejer, ude at arbejde 

sammen med sygeplejerskerne under mit besøg. Jeg kan 

heldigvis konstatere, at der er bedre økonomi blandt 

befolkningen i dag end tidligere. Dette skyldes de mange 

stenbrud, der ligger rundt omkring, hvor der er arbejde at få. 

Til gengæld er der stor stigning i lungesygdomme, 

forårsaget af arbejdet med at knuse sten. 

 

 

Tak for jeres støtte i 2019 

Sandip og ikke mindst os, der arbejder i Verdens Børn, er 

dybt taknemmelige for jeres støtte, og vi håber på at 

Santibari vil blive ved med at kunne gøre så meget godt for 

så mange børn fremover. 

 

Vi ønsker jer alle et rigtig godt 2020. 

 

Og husk at hjælpe os med at sprede det glade budskab 

om Verdens Børn ved at fortælle om jeres engagement 

til alle I kender. 

 

Mange hilsner 

Merete Hansson 
Projektansvarlig for Santibari 

 

 


