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Døve og Blindeskolen i Kandy  

Fodboldspil med gave fra Danmark 

Tandlægen underviser i tandpleje 

Glade børn optræder på skolens scene 

Kære faddere og projektstøtter 

Det primære mål for skolen i Kandy er at uddanne fattige 

børn med et handicap og udvikle hvert barns specielle 

evner, således at de efter uddannelsen kan forsørge sig 

selv. Skolen anvender anerkendte metoder i at forbedre tale- 

og høreevnen og underviser i tegnsprog. De blinde børn 

undervises i braille-skrivning. Det sker alt sammen, fordi det  

er nødvendigt, for at børnene skal være i stand til at tilegne 

sig det normale pensum i de almene skolefag. 

Børnene 

I 2019 har der været 81 børn på skolen, som undervises af 

17 lærere. 6 børn er blinde eller svagtseende.   Fem døve 

børn mangler en fadder.    Børnene klarer sig generelt godt. 

. Repræsentanter fra undervisningsministeriet kommer på 

årlige besøg og de er meget tilfredse med undervisningen. 

En intensiveret indsats med at oplære de ældre børn i 

praktiske fag har haft en gunstig effekt.  

På grund af bombeangrebene i Colombo i april 2019, 

verserede der rygter om, at det også kunne ske i Kandy. 

Døve- og Blindeskolen  har ikke midler til at ansætte vagter, 

hvilket gjorde, at børnenes fremmøde efter ferien i april var 

meget ringe. Forældrene holdt dem hjemme. Heldigvis 

fungerer alt normalt igen. Børnene er alle vendt tilbage, og 

sikkerheden i landet er blevet forbedret. 

Besøg på projektet 

I marts var vi fra Verdens Børn på et 2 dages kontrol -besøg 

på projektet. Vi konstaterede, at børnene var til stede og 

havde det godt, og vi drøftede økonomien. Under besøget 

mødte vi bl.a. projektets nye bestyrelse.  

Fremtiden                                                                             

Bygninger på projektet er nedslidte, og den nye bestyrelse 

har besluttet, at det er nødvendigt at opføre nye bygninger. 

Det drejer sig om en ny toiletbygning og  en tre etagers 

bygning med lokaler til elever og administrationen. 

Bestyrelsen har anmodet lokalregeringen om økonomisk 

hjælp til opførelse af disse bygninger.       

Det er gennem vore fadderes hjælp lykkedes os at støtte de 

ældre børns praktiske uddannelse. Dette arbejde vil vi om 

muligt fortsætte i det nye år. Næste besøg i Kandy er i 2021. 

Tak for jeres støtte, 

Verdens Børn og Døve- og Blindeskolen i Kandy takker jer 

alle for jeres trofasthed og hjælp til børnene i 2019 og 

ønsker jer alle et godt nytår. 

Ludwig Chr. Nissen,     Projektansvarlig 

Mail: lcn@verdensboern.dk  

 

 


