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Børnene på Kariyalur tilhører et lokalt stammefolk

Det er altid spændende at få besøg fra udlandet

Børnehjemmet i Kariyalur med den tilhørende skole danner
rammen omkring i alt 350 børns opvækst og skolegang.
Heraf har de 64 fadderskab hos Verdens Børn, mens resten
støttes af en amerikansk organisation. Børnene kommer alle
fra det omliggende bjergplateau, hvor vejene til de små og
afsidesliggende landsbyer er dårlige og ofte så
ufremkommelige, at en plads på børnehjemmet er børnenes
eneste mulighed for at få en god og stabil skolegang.
Kariyalur ledes på bedste vis af pastor D. Thangadurai og
hans uundværlige souschef Vallabi Patel, og omgangstonen
mellem børnene indbyrdes og børn og voksne er god. Under
mit besøg på Kariyalur i februar 2020 sov jeg i et lille
gæsteværelse i den lukkede gård, hvor pigerne har deres
sovesale, og når jeg vågnede om morgenen, kunne jeg ligge
og høre, hvordan de to unge, kvindelige
wardens/børnepassere talte venligt og omsorgsfuldt til
børnene.
Der er løbende lavet forskellige forbedringer af lokaler og
bygninger; for eksempel er der nu opsat udendørs
vandhaner ved spisesalen, så børnene kan vaske hænder
før og efter måltiderne. Da man i Sydindien ikke bruger kniv
og gaffel, men spiser med højre hånds fingre, er det en
vigtig forbedring. Desuden er der blevet opsat solcellelamper
på den sti, der går fra pigernes område til den fælles
spisesal, så pigerne kan færdes trygt også efter mørkets
frembrud.
Behov for fokus på videreuddannelse

Der er flere søskendepar på børnehjemmet

Befolkningen i hele bjergplateauet Kalrayan Hills, hvor
Kariyalur ligger, er meget tilbagestående. Det er i den grad
”Udkantsindien”, men regeringen har nu besluttet at gøre en
indsats for at hæve niveauet i området. Der er planer om at
flytte forskellige arbejdspladser, der er drevet af regeringen,
til området, og det vil betyde, at der på sigt bliver brug for
veluddannede unge. En stor del af befolkningen er
analfabeter, og der er ingen tradition for skolegang eller
videreuddannelse, så der skal gøres en indsats for at få de
unge videre i et uddannelsesforløb efter 12. klasse.
Og så kom coronaen også til Indien
Kort efter min hjemkomst fra Sydindien i februar lukkede
hele landet 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. I alt
har pengene fra Verdens Børn betydet, at 76 familier har
fået uddelt ugentlige madrationer under hele nedlukningen.
Denne hjælp har været af uvurderlig betydning og er blevet
modtaget med stor taknemmelighed.

Uddelingen af de ugentlige madrationer har holdt
sulten fra døren for mange

I skrivende stund, december 2020, er skolerne stadig
lukkede, men man forventer, at 6. til 12. klasse får lov til at
starte i skolen igen i løbet af januar. I forbindelse med
maduddelingen har personalet arrangeret forskellige
udendørs lege og aktiviteter for børnene, og de er blevet
undervist i vigtigheden af god håndhygiejne og brugen af
mundbind. Thangadurai og Patel har jævnligt kontakt med
børnene via mobiltelefon, og alle er raske og har det godt.
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

Uddeling af risrationer

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. Vi håber, at I som
faddere har forståelse for denne nødvendige stigning.
Aflysning af projektbesøg i 2021

Morgensamling for de ældste elever

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 ledelsen via mail.
Selv om det optimale er at besøge projekterne en gang om
året, er jeg helt tryg ved, at børnenes tarv og muligheder vil
blive tilgodeset på bedste vis også uden det årlige besøg i
2020.
Tak for jeres støtte i 2020
Fra børn og ledelse på børnehjemmet i Kariyalur og fra
Verdens Børn og 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!

Eleverne fra afgangsklassen. To af dem fortsætter
med en videreuddannelse

Venlig hilsen
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