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Indgangsporten til Santibari holdes forsvarligt 

lukket 

 

Happy Holy 

 

Kartoffeldyrkning på Santibari 

 

 Sportsdag trods Corona-forhindringer 

 

Kære faddere og projektstøtter 

Pga. corona pandemien var de indiske myndigheder meget 

hurtige til at lukke kraftigt ned for erhvervsliv og offentlige 

institutioner i Indien. Det er gået meget hårdt ud over 

daglejerne, der i forvejen levede et usikkert liv med arbejde 

fra dag til dag. De manglende indtjeningsmuligheder har 

gjort, at der simpelthen ikke har været noget at leve af. 

Uddannelsesinstitutionerne lukkede i midten af marts, og 

mange af pigerne blev derfor efter forældrenes ønske sendt 

hjem. De fik alle et løfte om at kunne vende tilbage til 

Santibari, når som helst de ønskede det, og tilbage blev 14 

piger ud af 50. Heldigvis er det meste af medarbejderstaben 

forblevet på Santibari. Madrationer er blevet sendt til pigerne 

og deres søskende under hele nedlukningen. 

Sundhed 

I dag er alle på nær to piger vendt hjem igen. Ingen har 

været smittet af corona, og de var alle sunde og raske, da de 

kom tilbage. 

Undervisning 

Da alle officielle skoler i Indien lukkede i marts, lukkede 

Santibaris egen forskole ”crechen” ligeledes. Mange børn fra 

de omkringliggende landsbyer går på denne skole, og de 

måtte således blive hjemme. Dog har 4 lærere fra ”crechen” 

løbende sørget for, at alle børnene blev forsynet med 

undervisningsmaterialer, og pigerne på Santibari har fået 

daglig lektiehjælp af disse lærere. 

 

Festdage 

Santibari har i hele perioden isoleret sig for at undgå smitte. 

Alligevel har de store vigtige helligdage været afholdt f.eks 

Holi, som er en farvernes fest, Republic Day og ikke mindst 

Santibaris egen sportsdag. Endvidere nåede pigerne at 

komme på besøg hos politiet i Rampurhat, der er den 

nærmeste storby. Festlighederne har dog været afholdt i 

betydeligt mindre omfang end normalt. 

 

Køkkenhaven 

Pigerne er alle meget begejstrede for at arbejde med haven, 

og i år er køkkenhaven og blomsterhaven blevet yderligere 

”kultiveret”. Nye kartofler vil være klar i februar. 

Juleoptræden 

Santibari ligger lige ved siden af den kristne kirke, som 

Santibaris grundlægger Ellen Laursen også lod opføre. Der 

er derfor en tilbagevendende tradition for, at pigerne laver et 

juleshow i kirken i december måned - og således også i år. 

Pigerne elsker at få lov til at danse og synge, og 

menigheden var meget begejstrede for deres lille show. 

                                          



  

 

Julegaver til alle pigerne og personalet. 

 

 

Landsbybesøg med Seva Kendra 

 

 

 

 

Godt nytår fra Santibaris døtre. 

 

Dødsfald 

Medarbejderstaben på Santibari er meget trofast og har 

været der i mange år. Der har for nylig været to dødsfald 

blandt medarbejderne, hvilket har sat en dæmper på 

julefesten for pigerne. Medarbejderne er pigernes familie, og 

det har været et stort tab for dem. 

 

Seva Kendra 

Sundhedsklinikken, som er tilknyttet Santibari og støttet af 

Verdens Børn, har været inaktiv et stykke tid. Længe 

arbejdede sygeplejerskerne ude i landsbyerne som de 

plejede på trods af coronakrisen. Imidlertid øgedes 

smittetallet så meget i løbet af sommeren og efteråret, at 

man besluttede, at de skulle indstille arbejdet af frygt for, at 

de selv og ikke mindst pigerne på Santibari kunne blive 

smittede med corona. Imidlertid er smittetallene fra den 

nærliggende storby Rampurhat faldet, og de forventer at 

åbne klinikken igen og tage på sygebesøg i landsbyerne 

snart. 

 

Håb 

Alle på Santibari håber, at hverdagen snart normaliseres, at 

skolerne åbner og at landsbyernes små børn igen kan 

komme til Santibari for at gå i skole. Verdens Børn har ikke 

kunnet besøge børnehjemmet i 2020, da grænserne lukkede 

netop som besøget var planlagt. 

 

Forhøjelse af fadderskabsbidrag 

For en god ordens skyld vil jeg minde jer om, at vi fra 1. 

januar 2021 forhøjer fadderskabsbidragene med 20 kr. pr. 

barn om måneden. Vi har ikke haft bidragsstigninger siden 

2009, og fødevarepriserne i de lande, vi samarbejder med, 

er steget meget. Vi håber, at I vil forstå og acceptere 

prisstigningerne. 

 

Tak 

Personalet på Santibari, pigerne og lederen Sandip 

Chatterjee sender alle faddere og støtter deres varmeste tak 

for al den hjælp, de har fået på trods af nedlukning og 

Coronapandemi, som økonomisk har ramt så mange 

mennesker. Også i Verdens Børn glæder vi os til, at alle 

vores børnehjem igen fyldes med glade børn, og at alle 

børnene igen kan få en helt normal skolegang uden frygt for 

smitte og sult. 

 

Vi ønsker jer alle et rigtig godt 2021. 

Og husk at hjælpe os med at sprede det glade budskab 

om Verdens Børn ved at fortælle om jeres engagement 

til alle I kender. 

Mange hilsner 

Merete Hansson 
Projektansvarlig 


