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Taletræning og mundaflæsning 

 
Klasseundervisning  

Forberedelse til eksamen  

Skolens dansegruppe 

Kære faddere og projektstøtter 

Hovedfokus for NCD i Colombo har også i 2019 været  at  

sørge for social integration af børn fra fattige hjem. Børnene 

kommer fra hele Sri Lanka og har et hørehandicap eller 

andre problemer med indlæringen. I 2019 har vi støttet 93 

børn. Heraf bor 85 på skolen. Undervisningen varetages af 

en skoleleder, 12 fastansatte lærere plus en assistent. 

Lærerne gennemgår i løbet af året løbende 

træningsprogrammer og kurser. Der laves en 

undervisningsplan for hvert barn. 

 I begyndelsen af året var 11 unge mennesker færdige med 

en teoretisk og praktisk uddannelse. Alle 11 har fået job og 

er nu selvforsørgende. 1 barn blev overflyttet til en 

landsbyskole, og det forlyder, at hun gør fremskridt i sin 

uddannelse her. 

Anerkendende indsats 

Embedsmænd fra undervisningsministeriet har ved besøg i 

august noteret, at de er imponeret over den gode 

undervisningsstandard på skolen og skolens administration. 

Den offentlige sundhedsinspektør, der med jævne 

mellemrum besøger skolen, er også meget tilfreds med 

hygiejnen og det arbejde, der udføres med at holde skolen 

og omgivelserne rene.  

 I forbindelse med bombeangreb i påsken 2019, fulgte man 

regeringens opfordring om at lukke skolen indtil 13.juni. Alle 

børn vendte herefter tilbage.  

Besøg på projektet 

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

på projektet. Vi konstaterede at børnene var tilstede og 

havde det godt. Der var ingen negative anmærkninger i 

vores besøgsrapport. Under besøget omtalte ledelsen, at de 

havde behov for hjælp til at få en ny vandtank, penge til 

renovering af badeværelser samt til høreapparater. Stor var 

glæden på NCD, da vi i september kunne meddele, at en 

fond havde givet tilsagn om at støtte med 69.000 kroner.  

Næste besøg på NCD vil finde sted i 2021. 

Tak for jeres støtte 

NCD’s ledelse og forældrene sender varme hilsener og tak 

for støtten til de fattige børn i 2019. En hjælp som betyder at 

børnene kan blive uafhængige og selvforsørgende 

medborgere i Sri Lanka.  

Med ønske om et godt nytår, 

Ludwig Chr. Nissen,   Projektansvarlig 

Mail: lcn@verdensboern.dk  

  
      


