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Pakning af madrationer 

 

Morgenyoga 

 

Dyrkning af grøntsager 

 

Tid til leg og spil 

Kære faddere og projektstøtter                                       

I Indien har corona-krisen bragt millioner af menneskers 

økonomiske velfærd i fare. Daglejerne, hvis levebrød 

allerede før pandemien var fyldt med risici, står tilbage uden 

nogen indtjeningsmuligheder, og der er simpelthen ingen 

penge til at leve for. 

Alle uddannelsesinstitutioner lukkede i midten af marts, og 

børnene skulle derfor sendes hjem til deres familier. De 

fleste børn tog hjem med løftet om at kunne komme tilbage 

når som helst. Tilbage var der 49 ud af 140 børn. Og med 

tiden er der kommet flere børn tilbage. 

Hverdagen på ’Dip Children’s Campus 

Den daglige rutine har under hele perioden været fuld af 

aktiviteter for børnene. Dagen starter altid med yoga. 

Herefter ”lektielæsning” et par timer og senere pasning og 

dyrkning af grøntsags-/ blomsterhaven. Løbende har man 

vurderet både positive og negative resultater af deres 

anstrengelser, hvilket har givet børnene en værdifuld viden 

om dyrkning af grøntsager og frugt. De deltog alle i den 

daglige rengøring og vedligeholdelse af ”campussen”. 

Heldigvis var der også tid til leg og boldspil.  

 

Festdage og helligdage 

Festdage er afholdt på behørig vis, hvor børnene selv har 

fremstillet de figurer, der normalt bruges ved disse 

lejligheder. Selv picnic og middagsselskaber er afviklet - dog 

ikke længere væk end ude på deres legeareal. For hele 

området har været afspærret, så ingen hverken kunne 

komme ind eller ud pga. frygt for smitte. 

 

De hjemsendte børn 

De børn fra børnehjemmet, der kom hjem til deres familier, 

har ikke lidt nogen overlast. De fleste har kunnet fortsætte 

med en slags skolegang, idet børnehjemmets personale 

løbende har haft kontakt med dem via mobil. De har 

desuden løbende fået udleveret madrationer.   

 

De hjemmeboende børn 

Det er lykkedes at sende madrationer hjem til de 

hjemmeboende børn, hvilket har været en stor hjælp for 

deres familier. Det er desværre langt fra alle børnene, der 

har kunnet få den undervisningsstøtte, som det offentlige 

kunne tilbyde online, da familierne ikke altid har været i 

besiddelse af en mobiltelefon. 

 

  

 

  



 

 

Venter på at få udleveret en madratiion uden for 

porten til ’Dip Children’s Campus 

 

Dinnerparty på campus 

 

 

Godt nytår fra alle på ’Dip Children’s Campus

  

Fest på Campus 

Avilash Academy 

Børnehjemmets egen English Medium School blev lukket 

samtidig med alle andre skoler i Indien. Det skyldes, at flere 

af børnene, der går der, ikke bor på børnehjemmet, og 

derfor bogligt og socialt ville blive hægtet af. Når 

uddannelsesinstitutionerne åbner igen, er det vigtigt al alle 

børnene på Avilash Academy vil stå nogenlunde lige. 

 

Sundhed 

Så vidt vides, er der ingen af børnene tilknyttet ’Dip 

Children’s Campus, der er blevet smittet med Corona. 

Generelt har alle børnene været sunde og raske. Det 

samme gælder personalet.  

 

Håb 

Sandip, leder på Dip, håber inderligt at den kommende 

corona-vaccine vil skabe normale tilstande igen i Indien. For 

det er i høj grad de allerfattigste, der lider under denne krise 

med mangel på penge og mad. På Dip Children’s Campus 

har de pakket madrationer bestående af ris, tørrede bønner, 

olie, sukker, the, kiks og desuden sæbe til omkringboende 

fattige børnefamilier, der bare ingenting havde. Sandip har 

drømme og planer for udviklingen af Avilash Academy, som 

venter på at blive realiseret, og han og de tilbageværende 

børn glæder sig til, at alle de hjemsendte børn kommer 

tilbage. 

 

Forhøjelse af fadderskabsbidrag 

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

2021 øger fadderskabsbidragene med 20 kr.  pr. måned 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 

Sandip sender alle faddere og støtter sin varmeste tak for al 

den hjælp, de har fået på trods af nedlukning og 

coronapandemi, som økonomisk har ramt så mange 

mennesker. Også i Verdens Børn glæder vi os til, at alle 

vores børnehjem igen fyldes med glade børn, og at alle 

børnene igen kan få en helt normal skolegang uden frygt for 

smitte og sult. 

 

Vi ønsker jer alle et rigtig 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 

’Dip Children’s Campus 


