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Kære faddere og projektstøtter                                       

Den 21.marts 2020 lukkede den indiske regering Indien ned 

med indskrænket bevægelsesfrihed, lukning af 

arbejdspladser, skoler og uddannelsesinstitutioner pga. 

Covid-19. Indiens 1,3 milliard mennesker blev berørt. 

I Tamil Nadu, hvor vores børnehjem ligger, medførte det, at 

en strøm af mennesker, som havde mistet deres arbejde, 

vandrede hjem til deres landsbyer. Manglen på fødevarer og 

andre basale fornødenheder voksede hurtigt. Det betød 

kaos. Mange blev arresterede, fordi de ikke overholdt 

udgangsforbuddet, bl.a. når de trængte ind på fabrikker for 

at skaffe sig mad. Mange sultede, og mange døde.  

Alle børn skulle sendes hjem til familie eller slægtninge, og 

det betød at 56 børn, heraf 6 handicappede, blev tilbage på 

børnehjemmet. De havde ingen steder at tage hen. Det 

meste af personalet blev sendt hjem; kun få blev tilbage og 

tog sig af børnene. Manglen på mad voksede. På 

Sct.Joseph Børnehjem fik de i begyndelsen hjælp af de 

lokale forretninger, som sendte fødevarer til børnene gratis. 

Kaos og panik bredte sig selvfølgelig til børnene. Mange af 

deres kammerater var væk, de kunne ikke komme i skole og 

heller ikke bevæge sig uden for børnehjemmet, hvor 

hjemmets vagt sørgede for, at ingen udefra kom ind til 

børnene. 

Hurtigt fik personalet arrangeret en dagligdag med struktur 

for børnene. Lektielæsning, madlavningsundervisning, 

motion og sport, vask og rengøring og tv-tid blev 

systematiseret. 

De havde ingen adgang til online undervisning. Det lykkedes 

først her til efteråret til de børn, som havde eksamener. I 

april blev børnehjemmet beordret til at modtage 40 

handicappede børn fra en offentlig institution. Mange af dem 

kunne hverken gå eller spise selv og var i en dårlig 

ernæringstilstand. 

 

Børn, som ikke har slægtninge som kan tage sig af dem 
under corona, og derved er nødt til at blive. 

 Lektielavning er et af de mange aktiviteter, der er tilføjet 
til dagsordenen for børnene. 

Børnene sidder i børnehjemmets tv-stue 

Børnehjemmet er blevet påtvunget endnu flere forældreløse 
børn af myndighederne. På billedet ses nogle af dem. 



 

 

Hjælpepakker uddeles til børnenes familier i landsbyen 

 

Personalet fik efter et stykke tid lov til at besøge de børn, 

som var sendt hjem. Og da man opdagede, at familierne ville 

bortgifte nogle af pigerne for at få dem forsørget, lykkedes 

det at afværge dette. 

Børnehjemmet fik en hjælpepakke fra Verdens Børn på 

17.000 kr., som rakte til mad til 200 børn og deres søskende. 

Denne hjælpepakke blev fornyet i efteråret, så de igen 

havde de basale fødevarer. Og ingen piger er bortgiftede. 

Ingen af vores børn er smittede med corona, heller ikke 

personalet. De har overholdt alle instrukser fra regeringen og 

gør det stadig. 

De sidst tilkomne handicappede børn trives. De går, spiser 

og har fået et sprog.  

I november skyllede en tyfon ind over provinsen Tamil Nadu, 

men ramte ikke børnehjemmet. Skaderne skete omkring 

Tranquebar. 

Situationen er alvorlig, men under kontrol. Børnehjemmet og 

dets ansatte gør et kæmpe stykke arbejde, og børnene har 

fået en dagligdag med undervisning, leg og sport. 

Skolerne er stadig lukkede, og transportsystemet er 

ligeledes lukket. Alle håber og beder til, at det snart lysner. 

 

Tak! 

Børnene samt Verdens Børn er dybt taknemmelige for jeres 

støtte. Vi vil benytte lejligheden til at minde om, at 

fadderbeløbet hæves pr. 01.01.21 grundet 

omstændighederne i verden. Vore satser pr. barn har i de 

sidste 10 år været på 110 kr. eller 190 kr. pr. mdr. Da 

projekterne har svært ved at klare det, har bestyrelsen 

besluttet at hæve betalingen med 20 kr. for begge satser.  
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