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 Helbredsundersøgelser af alle børnene 

 Børnene på V Sithur strutter af livsglæde og 

sundhed 

 Denne lille dreng blev meget glad for gaven fra sin 

fadder 

 Farveblyanter og tegnepapir vækker altid glæde  

 

                 

Kære faddere og projektstøtter                                       

Under projektbesøget i Sydindien i februar tilbragte jeg 4 

dage sammen med børnene på det lille børnehjem i V. 

Sithur, hvor 49 børn, der alle støttes af Verdens Børn, har en 

god og tryg hverdag. Lederen Benjamin Sudhakar bor og 

arbejder i en større by i nærheden, men besøger jævnligt 

børnehjemmet. I det daglige er det husfar Kumar og hans 

kone, der tager sig godt af børnene. Det er en dejlig 

oplevelse at have god tid til at være sammen med børnene 

og hygge om dem, og samtidig giver det rig lejlighed til at 

observere, hvordan hverdagen fungerer, og hvordan 

børnene trives.  

Læs eventuelt  mere om besøget i medlemsbladets 

juninummer. Bladet ligger på hjemmesiden 

www.verdensboern.dk under ”aktuelt”. 

Det er altid svært både for børnene og for mig at sige farvel 

til hinanden, men trods alt meget lettere, når det som i dette 

tilfælde er et veldrevet børnehjem med glade og sunde børn, 

jeg rejser fra. 

Efter hjemkomsten 

Kun en uge efter hjemkomsten fra Sydindien fik jeg den 

sørgelige meddelelse, at husfar Kumar pludselig var død af 

et voldsomt hjerteanfald. Hans kone og voksne søn var 

naturligvis dybt ulykkelige, og børnene på V. Sithur stod nu 

uden en plejefar i hverdagen. I samråd med Benjamin 

Sudhakar blev løsningen den, at sønnen Stalin flyttede ind 

hos sin mor på børnehjemmet, og han kunne dermed både 

overtage rollen som plejefar og være en støtte for sin mor. 

Stalin er kun i begyndelsen af 20’erne, men han kender 

forholdene på V. Sithur og den daglige rutine godt fra mange 

besøg hos sine forældre, og med god hjælp fra Benjamin 

Sudhakar har han med stor ansvarlighed klaret opgaven 

over al forventning. 

Og så kom coronaen også til Indien  

Hele landet lukkede ned, og alle skoler blev lukket. Børnene 

fik tilbud om at kunne blive på børnehjemmet, men alle 

forældre valgte at hente deres børn hjem. De fattige 

daglejerfamilier, der i forvejen lever på eller under 

sultegrænsen, har under nedlukningen ingen indkomst haft, 

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 til børnene og deres søskende. Desuden er der 

to gange sendt et ekstra tilskud på i alt 30.000 kroner til 

hjælp til mad til de mest trængende. Denne hjælp har været 

af uvurderlig betydning og er blevet modtaget med stor 

taknemmelighed. Benjamin er i tæt kontakt med børnene via 

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

http://www.verdensboern.dk/


 

De ældste elever bruger flere timer hver dag på 

lektielæsning 
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 Benjamim Sudhakar har god kontakt med 

børnene 

I skrivende stund, december 2020, er skolerne stadig 

lukkede, men man forventer, at de så småt vil åbne i løbet af 

januar, og at børnene gradvist vil kunne vende tilbage til 

børnehjemmet. 

Forsinkelse i udskiftningen af børn 

Lukningen af skolerne har betydet, at udskiftningen af børn, 

der har forladt børnehjemmet efter endt skolegang, 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 

til Sydindien 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 

jeg med en hyppig og god kontakt med lederen Benjamin 

Sudhakar via mail. Selv om det optimale er at besøge 

projekterne en gang om året, er jeg helt tryg ved, at han 

også uden et besøg i 2020 vil tilgodese børnenes tarv og 

muligheder på bedste vis.  

Tak for jeres støtte i 2020 

Fra børn og ledelse på børnehjemmet i V. Sithur og fra 

Verdens Børn, Per Lindrup og mig sendes en stor tak til 

både faddere og projektstøtter for jeres bidrag i 2020. 

Samtidig ønsker vi jer alle et godt nytår! 

 

Venlig hilsen 

Hanne Matthiesen 

Projektansvarlig for V. Sithur 


