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Den gamle villa, modtaget som gave i 1952 

  
Oplæring i praktiske fag 

 
Covid-19  Forældre møder op for at få madhjælp  

  
Glade børn med nye høreapparater 

Kære faddere og projektstøtter 

NCD i Colombo har i år 50 års jubilæum. Skolen startede i 1970 
i en gammel villa, som man tidligere havde fået i gave. Vi har 
støttet NCD siden 1980, Børnene kommer fra hele Sri Lanka.  
De har alle et hørehandikap eller andre indlærings -
vanskeligheder. Vi har ikke været på kontrolbesøg i 2020. 
I det forløbne år har vi støttet 91 børn. Heraf bor 86 på skolen. 
Undervisningen varetages af en skoleleder, 12 fastansatte 
lærere plus en assistent. Lærerne gennemgår normalt løbende 
træningsprogrammer og kurser, men det og meget andet har 
Ikke kunnet gennemføres i 2020 på grund af covid-19. 
 
Undervisning og covid-19 

Fra den 16. marts til 11. maj havde regeringen indført 

udgangsforbud, og børnene måtte sendes hjem. Da forbuddet 

blev hævet, vendte eleverne efter regeringens anvisninger 

tilbage til klasserne. Det skete gradvis helt frem til juli. Da 

elektronisk undervisning ikke er mulig, bliver  børnene nu også 

undervist efter skoletid. Projektet beretter, at ingen af de 91 

børn eller deres familier er blevet smittede. I øjeblikket har 2. 

bølge af covid-19 ramt Sri Lanka. Nogle områder er ramt og 

lukkede. Derfor bor nogle af børnene stadig hjemme, men NCD 

sørger for mad til børn i de ramte familier. De lokale 

sundhedsmyndigheder, der besøger NCD med jævne 

mellemrum, har udtalt deres anerkendelse af skolens 

hygiejneindsats over for børn, personale og forældre. 

 I begyndelsen af 2020 forlod 11 ældre elever skolen. Syv af 

dem, der alle har haft praktisk træning, har fået job. Tre elever 

går nu på normale lokale skoler, og 1 pige er blevet gift. 

Økonomi 

Mange af vore børn stammer fra fattige daglejer familier. En 
nedlukning er specielt alvorlig for daglejere i byen, der ikke 
længere kan ernære deres familier.  For at afhjælpe sulten, 
besluttede bestyrelsen i Verdens Børn at hjælpe børn i 63 
familier med madhjælp i to måneder. Hver familie fik 370 kr.pr. 
måned til mad. Ud over disse beløb fik vore projekter tilladelse 
til at hjælpe via de sædvanlige fadderpenge. 
Gennem donationer i 2020 er det lykkedes at hjælpe 10 børn 
med høreapparater til begge ører. 
                        
Tak for jeres støtte til børnene i 2020. 
 
Pr. 1/1 2021 hæves fadderbetalingen pr. måned. Vore satser 
pr. barn har i de sidste 10 år været på 110 kr. eller 190 kr. Da 
projekterne har svært ved at klare det, har bestyrelsen besluttet 
at hæve betalingen med 20 kr. for begge satser.  
Vi håber på jeres forståelse og ønsker jer et godt nytår. 
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