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De sidste syv drenge på Albella 

 

Kun de store drenges hus er i brug 

 

Dagens små arbejdsopgaver venter 

 

Leg og lidt skolearbejde 

 

Kære faddere og projektstøtter                                       

Dette år har været det mest stille og begivenhedsløse år for 

børnene på Albella Boys Home. Covid-19 udbruddet lukkede 

i marts totalt for alle uddannelsesinstitutioner i Indien. En 

situation, der kom helt bag på alle vores projekter i Indien. 

Regeringen forlangte, at børnene skulle hjemsendes fra alle 

institutioner. Af Albellas 120 drenge på børnehjemmet er der 

i øjeblikket kun 7 tilbage, fordi de ikke har haft andre 

muligheder. 

Skolegang 

Flere af skolerne i Indien har forsøgt online-undervisning for 

de ældste klasser, men det har ikke været muligt at 

gennemføre for ret mange. Dels har drengene kun sjældent 

haft mulighed for adgang til internet, og ofte er 

internetdækningen i de små landsbyer, hvor flere drenge 

kommer fra, yderst ringe. De fleste børn må gå dette skoleår 

om. Det gælder både de hjemmeboende børn og de drenge, 

der bor på børnehjemmet. 

 

Dagligdagen på Albella under corona-nedlukningen 

De tilbageværende børn og personale på Albella har brugt 

tiden på at lave småreparationer og vedligeholdelse af 

bygningerne. De har haft god tid til at læse, lege og spille 

bold. Trods omstændighederne har der hele tiden været en 

god og optimistisk stemning, men de savner alle deres 

kammerater. 

 

Sundhed 

Så vidt vides har ingen af børnene været smittede med 

covid-19, ej heller de hjemmeboende børn. I Darjeeling, som 

ligger højt over havoverfladen, er der noget koldere end i det 

øvrige Indien, og smittetallene har samtidig været forholdsvis 

højere her. Alle hygiejniske forholdsregler har været 

håndhævet. Nu sætter de alle deres lid til den kommende 

vaccine, så de med et lettelsens suk kan genoptage deres 

normale liv.  

 

Madrationer 

Lederen af Albella – Heshron - har i samarbejde med 

købmænd i forskellige byer sørget for, at børnenes familier 

løbende kan hente madrationer. Det har drejet sig om især 

linser, bønner, ris, sukker, olie, the og derudover sæbe. Med 

meget få undtagelser har alle børnene fået mad hver dag, og 

de har haft adgang til lægehjælp og medicin. Flere børn og 

deres søskende fra meget fattige familier i Kalimpong har 

modtaget tilsvarende madrationer. Den indiske regering har 

lukket de fleste arbejdspladser ned, så daglejerne har ikke 

fået løn i snart et år, så sulten har været en grum ledsager til 

corona-frygten.  

 

 

 

 



 

  

Tshering 

 

De tilbageværende drenge sender jer alle en 

varm hilsen og håber, at I til næste år vil se 

billeder af dem uden masker. 

 

Godt nytår fra Albella Boys Home (blomst fra 

Albellas frodige have) 

Et glad budskab 

For kort tid siden blev Heshron kontaktet af en tidligere 

Albella-dreng, Tshering, som i 2013 forlod hjemmet, hvor 

han havde været, siden han var helt lille. Tshering er den 

første elev fra Albella, der har opnået en PhD i Public 

Health. Han arbejder nu som assisterende professor ved et 

universitet i Assam. Tshering udtrykte stor taknemmelighed 

for den chance for en stor uddannelse han havde fået via 

Albella Boys Home, og på Albella er de både stolte og glade 

på hans vegne. 

 

Forhøjelse af fadderskabsbidrag 

For god ordens skyld vil jeg minde jer om, at vi fra den 1. 

januar forhøjer fadderskabsbidragene med 20 kr. om 

måneden pr. barn. Vi har ikke haft bidragsstigninger siden 

2009, og fødevarepriserne i de lande, vi samarbejder med, 

er steget meget. Vi håber, at I vil forstå og acceptere 

prisstigningen. 

 

Tak 

Heshron og Ebi (Heshrons kone) sender deres dybfølte tak 

for al den trofaste støtte faddere og projektstøtter har givet 

Albella Boys Home på trods af de nedlukkede aktiviteter. I 

Verdens Børn håber vi sammen med Heshron og Ebi på, at 

Albella igen bliver fyldt med glade skolebørn. 

Vi ønsker jer alle et rigtigt godt 2021.  

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 Albella Boys Home 

 


