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 Vejen til Happy Home går gennem områder, hvor 
vilde elefanter ofte passerer vejen 

 På besøg hos Johnson, den unge mand der fik 

bortopereret en svulst i halsen 

 Margaret sammen med et mangeårigt fadderbarn, 

der nu har fået arbejde som lærer 

 Med Margaret på besøg i et af fadderbørnenes 

hjem 

 

                 

Kære faddere og projektstøtter                                       

Projektbesøget i februar på Happy Home blev igen i år en dejlig 

oplevelse. Det er en fornøjelse at se, hvor meget Happy Home 

får ud af den støtte, de modtager gennem Verdens Børn. Hvert 

år udsluses en stor flok unge, der efter endt uddannelse bliver 

ansat i gode jobs, som giver mulighed for, at de kan forsørge 

både sig selv og deres familier. En særlig glæde er det, når 

disse unge under besøget kigger forbi Happy Home for at hilse 

på os og sende en tak til deres faddere og til Verdens Børn. Ud 

over at  hjælpe de dårligst stillede børn og unge til skolegang 

og uddannelse, driver Happy Home også et lille hjem for gamle 

og hjælpeløse, der ellers var henvist til et liv på gaden, og 

endelig opsøger og hjælper de i det hele taget nødstedte 

familier i området.               

Fin tilgang af nye faddere                                                                                                       

Det gode arbejde, der udføres på Happy Home, kan også 

aflæses i antallet af fadderskaber. I forbindelse med 

udarbejdelsen af denne årsrapport har vi kigget de foregående 

års rapporter igennem. I 2013 havde Verdens Børn i alt 59 

fadderskaber på Happy Home. I 2014 kom en gruppe norske 

faddere ind under Verdens Børn, og dermed steg antallet af 

fadderskaber med 50 børn. Siden har der været yderligere 

tilgang af faddere, og i skrivende stund, december 2020, støttes 

i alt 140 børn og unge med fadderskaber gennem Verdens 

Børn. Den fine fremgang skyldes blandt andet, at mange nye 

faddere specielt ønsker fadderskaber på Happy Home. Det 

tiltrækker faddere, at Happy Home ikke slipper børnene, før de 

har gennemført en god uddannelse og har fået arbejde. 

Samtidig er Happy Homes faddere ualmindelig trofaste, og 

mange har været faddere gennem en lang, lang årrække. 

Happy Home, der ledes af Margaret Stephen og sønnen Isaac 

Nathaniel har i alt 210 børn i deres varetægt.  

Og så kom coronaen også til Indien  

Kort efter hjemkomsten fra besøget lukkede hele landet ned, og 

alle skoler og de tilhørende kollegier blev lukket. Nedlukningen 

betød, at de fattige daglejerfamilier, der i forvejen lever på eller 

under sultegrænsen, ingen indkomst har haft under hele 

nedlukningen, og for dem har sulten været et større problem 

end selve coronaen. Verdens Børn besluttede derfor, at hele 

fadderbidraget måtte bruges til indkøb og uddeling af 

madrationer og medicin til børnene og deres søskende. 

Desuden er der to gange sendt et ekstra tilskud på i alt 50.000 

kroner til hjælp til mad til de mest trængende. I alt har over 250 

familier fået tildelt ugentlige madrationer det sidste halve år. 

Denne hjælp har været af uvurderlig betydning og er blevet 

modtaget med stor taknemmelighed. 

Happy Homes ledelse er i tæt kontakt med børnene og de unge 

via mobiltelefon, og de er alle raske og har det godt. 

 



 

 

 Et par af de piger, der takket være Happy Home 

nu kan gå i skole 

 

Et af de mange søskendepar 

 

 Søster og bror 

 

 Isaac Nathaniel sammen med et par af de ældste 

piger 

Undervisning via mobiltelefoner 

Det er lykkedes Margaret og Isaac at indsamle et stort antal 

brugte mobiltelefoner, og alle børnene har i de seneste 

måneder modtaget online undervisning via dem. De ældste 

elever i afgangsklasserne er for nylig i nogle tilfælde vendt 

tilbage til normal undervisning på skolerne. I Nilgiris-området 

hvor Happy Home ligger, forventer man, at man så småt kan 

vende tilbage til mere normale tilstande i løbet af de første 

måneder i det nye år. 

Forsinkelse i udskiftningen af børn 

Lukningen af skolerne har betydet, at udskiftningen af børn, der 

er færdiguddannede, med nye børn, er blevet forsinket. Så 

snart jeg får de nye ansøgninger og en oversigt over, hvilke 

børn, der skal udskiftes, kontakter jeg de berørte faddere.   

Stigning i fadderbidraget 

Som omtalt i medlemsbladet i oktober stiger det månedlige 

fadderbidrag med 20 kroner fra 1. januar 2021. Bidraget har 

været det samme i over 10 år, men kan ikke længere dække de 

vigtigste fornødenheder, blandt andet fordi fødevarepriserne er 

steget kraftigt også i Indien. Vi håber, at I som faddere har 

forståelse for denne nødvendige stigning. 

Aflysning af projektbesøg i 2021 

På grund af coronasituationen bliver det ikke muligt at rejse på 

projektbesøg i februar 2021, men forhåbentlig har situationen 

ændret sig så meget, at et nyt besøg kan lade sig gøre i februar 

2022. Indtil da fortsætter vi med en hyppig og god kontakt med 

Margaret og Isaac via mail. Selv om det optimale er at besøge 

projekterne en gang om året, er vi helt trygge ved, at de også 

uden et besøg i 2020 vil tilgodese børnenes og de unges tarv 

og muligheder på allerbedste vis.  

I en årrække har Hanne Matthiesen været projektansvarlig for 

Happy Home med Per Lindrup som assistent. Fra 1. januar 

2021 bytter vi roller, så det fremover er Per, der er 

projektansvarlig og Hanne, der er assistent. I praksis mærker I 

nok ikke ret meget til dette bytte, da vi har haft og også 

fremover vil have et tæt samarbejde. Per Lindrups kontaktmail 

er phl@verdensboern.dk 

Tak for jeres støtte i 2020 

Happy Homes børn og unge og Margaret Stephen og Isaac 

Nathaniel sender sammen med os en stor tak til alle jer trofaste 

faddere og projektstøtter. En særlig tak til Kilts Fond, der også i 

år har bidraget til driften af Happy Home og til de faddere, der 

har sendt ekstra beløb til maduddelingen. 

Samtidig ønsker vi jer alle et godt nytår! 

 

Venlig hilsen 

Per Lindrup og Hanne Matthiesen 
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