ÅRSRAPPORT 2020 Indien
1309 og 1312 Khelaghar
Kære faddere og projektstøtter
Året 2020 startede som sædvanligt med ny energi og masser af
nye planer. Indtil starten af marts afviklede man sæsonens
traditionelle begivenheder: sportsturnering, picnic, udflugt til
Zoo, øjenundersøgelse af samtlige børn og ansatte samt ikke
mindst den store forårsfestival.
Nyhederne om covid-19 begyndte at forurolige, men ingen
havde drømt om, hvor hurtigt situationen ville ændre sig, og
hvor ødelæggende pandemien skulle vise sig at blive.
I midten af marts lukkede myndighederne samfundet ned, og
børn i skoler og på institutioner blev hjemsendt.
Lars og Flemming på besøg i juli, 2019

Hvornår Khelaghar må åbne igen, er stadig uvist, men der er
fra myndighedernes side ved at blive udarbejdet regler for,
hvorledes det skal foregå, når dagen oprinder.

Indien i skyggen af covid-19
Fra marts til august blev nedlukningerne i hele landet strengt
håndhævet og efterfulgt. Efterhånden som dødstallene steg og
hospitalerne blev fyldt, steg ikke kun frygten, men også
frustrationen i befolkningen. Transportsektoren lå stille, små
virksomheder lukkede på stribe, og arbejdsløsheden bredte sig
eksplosivt blandt daglejere og andre lavindkomstgrupper.

Flemming i samtale med Rupa og Khokon

Den voksende uro har tvunget myndighederne til trinvist at
løsne på restriktionerne, hvilket desværre har medført, at
smittespredningen er kommet endnu mere ude af kontrol,
hvilket man også kan se på internettets statistikker.
Hvad man ikke kan læse ud af disse tal, er de vilkår, som de
fattige familier lever under i øjeblikket. Forældre til børn på
Khelaghar er typisk daglejere, som ikke kun bringer deres børn
til en institution for at give dem gratis uddannelse, men også for
at give dem gratis mad, tøj, medicin m.m. samt et trygt og godt
hjem. At have børnene hjemme i en situation, hvor det er svært
at få arbejde, og hvor priserne på dagligvarer stiger voldsomt,
er en desperat situation.

Lars og en klase bananer

Det blev hurtigt besluttet, at Khelaghar skulle hjælpe med at
sende penge ud til de hjemsendte børn og deres søskende.
Mange forældre havde ingen bankkonto, bor i landsbyer langt
fra nærmeste filial, og har som analfabeter svært ved at oprette
og håndtere en konto. Det lykkedes dog trods mange
besværligheder at få alt på plads, så man nu med jævne
mellemrum kan videresende fadderpengene, og lidt ekstra
oveni fra en modtagen arv, til samtlige.
Skolegang
Alle uddannelsesinstitutioner i Vestbengalen er stadig lukkede,
og man forsøger så vidt muligt at gennemføre online
undervisning. Khelaghars lærere søger også at bevare
kontakten til eleverne, men at gennemføre online undervisning
på højt niveau er ikke muligt.

Forårsfestival

Lærerne snakker jævnligt med hver elev, men der er ikke tale
om samtaler på smartphones, og da slet ikke om brug af
computere. De fleste familier bor i primitive hytter uden
elinstallationer. Ofte tager forældrene om morgenen den simple
telefon med i marken, eller hvor de nu arbejder, og børnene
kan derfor først kontaktes senere på dagen. Tit er børnene
også selv blevet sendt på arbejde for at skaffe lidt ekstra
indkomst.
Khelaghars logo fra www.khelaghar.org.in

Undervisningen kan desværre slet ikke sammenlignes med
den, der tilbydes i de normale byskoler. Det må vise sig til
næste år, hvilke af eleverne, der eventuelt må gå et år i skolen
om.

De kommende måneder
Khelaghar ønsker ikke under de nuværende omstændigheder
at fejre dets 50-års jubilæum til foråret, men håber blot på, at
børnene og deres familier kommer helskindet igennem, og at
man snart kan byde alle velkommen tilbage.

Indgangen med ny (2019) el-bygning og gangsti

Børnenes forældre bliver mere og mere bekymrede, og man
kan frygte, at nogle børn vil blive på arbejdsmarkedet, eller
blive gift bort, hvis ikke Khelaghar snart åbner igen.
De kommende måneder vil vise, hvor besværlig vejen fremad
bliver, men vi håber selvfølgelig, at så mange af børnene som
muligt vender tilbage og fortsætter deres skolegang.
Her og nu støtter Verdens Børns faddere stort set alle af de
knap 100 børn, der normalt bor på Khelaghar, og derudover er
der 20 projektstøtter, der er med til at finansiere løbende
udgifter til lærerlønninger, vedligehold, dyrkning af afgrøder,
undervisningsmateriale mm.

Dele af gangstien langs det ny hegn ved søen

I lyset af den megen usikkerhed, håber vi, I vil kunne være
forstående, hvis det viser sig til næste år, at jeres fadderbarn
stopper, og at vi i stedet vil bede jer støtte et nyt barn eller
alternativt at blive projektstøtte alt efter jeres ønske.

Tak, tak og atter tak
Det er uden tvivl hjælpen fra jer, der sikrer, at Khelaghar kan
bestå og være i stand til at sende penge videre til de meget
trængte børn og deres søskende, og vi er jer meget
taknemmelige for jeres fortsatte opbakning i denne svære tid.
En lille slapper inden næste time,

I den forbindelse vil vi som vanligt tillade os at gøre reklame for
projektstøtte, som kan oprettes fra 100 kr. om året og opefter,
og som måske kunne være interessant for familiemedlemmer
eller venner.
Vi håber også, at I, der har børnefadderskaber, vil tage godt
imod Verdens Børns beslutning om at hæve denne type
fadderskab med 20 kr./md. efter at have haft samme takst i 10
år.

Med venlig hilsen,
hvor der så vidt muligt undervises i det fri

Lars Manniche og Flemming Løfgren Wakabayashi

