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Døve og Blindeskolen i Kandy 

Ældre børn til ansættelsesmøde på et hotel  

 
Elever i klasserummet 

 
Sportsdag,konkurrence i løb 

Kære faddere og projektstøtter 

Den 2. januar 2020 startede Døve- og Blindeskolen med den 

normale undervisning. Desværre måtte alle elever sendes 

hjem den 13.marts, idet regeringen på grund af covid-19 

lukkede alle skoler og indførte udgangsforbud. Denne 

nedlukning varede til juli, hvor eleverne skulle møde 

klassevis helt frem til august. Herefter var der nedlukninger i 

oktober frem til medio november og igen i december. Skolen 

bliver genåbnet for eleverne den 11.januar 2021. Desværre 

har situationen omkring pandemien også medført, at 

postvæsenet i Sri Lanka ikke modtager breve til udlandet. 

Derfor beklager vi, at vi ikke har kunnet sende de 

sædvanlige børnebreve i 2020. 

Undervisning 

Eleverne kommer fra fattige familier, der primært bor i 

landlige omgivelser. Det har ikke været muligt med online 

undervisning. Derfor skal en del af det sædvanlige pensum l 

indhentes i det nye år. De fleste børn har et hørehandicap 

og 5 er blinde. Der er nu i alt 70 børn på skolen, fordelt på 

25 piger og 45 drenge. Der er tilknyttet 17 lærere. De ældre 

elever gennemgår også træning i forskellige praktiske fag.   I 

løbet af året har 13 ældre elever forladt skolen. Ni af dem 

gennemgår nu træning på et stort hotel med henblik på 

senere ansættelse. To beskæftiger sig med syning på en 

systue. En har forladt skolen, og en meget intelligent, blind 

dreng er blevet optaget på en højere uddannelse. 

Økonomi 

Covid-19 skabte også økonomiske udfordringer for skolen. 

Af hensyn til børnenes sikkerhed og hygiejne skulle der 

ansættes en sikkerhedsvagt. Yderligere skulle der etableres 

ekstra tiltag for at kunne overholde myndighedernes 

forskrifter. Der var behov for at renovere sygeværelser og 

etablere ekstra håndvaske. Til dette formål kunne vi fra 

vores katastrofe-pulje udbetale kr. 15.000. For at afhjælpe 

sult hos  børn og deres søskende, gav bestyrelsen i Verdens 

Børn lov til, at man kunne hjælpe de mest trængende via de 

indbetalte fadderbeløb. 

Tak for jeres støtte til børnene i 2020. 

Pr. 1/1 2021 hæves den månedlige betaling pr. barn. Til 

trods for stigende priser har satserne været uforandret de 

sidste 10 år. Begge satser forhøjes med 20 kr., således at 

110 kr. bliver til 130 kr., og 190 kr. stiger til 210 kr.pr. måned. 

Vi håber på jeres forståelse og ønsker jer alle et godt nytår.   

Med venlig hilsen 

Ludwig Chr. Nissen 

Projektansvarlig 

  lcn@verdensboern.dk 

  


