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Kære faddere og projektstøtter 

Året 2021 har som i 2020 været præget af corona pandemiens mange 

genvordigheder. Der har igen været landsdækkende skolelukninger 

og udgangsforbud. Den seneste nedlukning varede fra juli til oktober, 

hvor børnene gradvis kom tilbage. 

Undervisningen under Corona 

Lærerstaben på National Councils børnehjem har formået at tage 

udfordringen op ved at undervise og træne eleverne gennem online 

undervisning. Vi støtter 93 børn på NCD ved Colombo, Heraf bor 85 

på selve skolen. Under nedlukningen var de hjemme. Børnene brugte 

deres forældres mobiltelefon til at følge undervisningen.  

til at følge med I lektionerne. Man fremskaffede brugte mobiltelefoner 

til børn, der ingen havde. Hver skolelærer havde sin egen WhatsApp 

gruppe til at undervise i tegnsprog, tale og mundaflæsning. Når skolen 

ikke var lukket, gennemførte lærerne ekstra undervisning efter 

skoletid. Man brugte også video og YouTube lektioner. 

Børn med hørehandicap eller med indlæringsvanskeligheder har 

således under de givne omstændigheder opnået det maksimale 

udbytte. De lidt ældre børn har også fået praktiske færdigheder, så de 

kan finde sig et job. Dog har regeringen besluttet, at landets 5. klasses 

eksaminer og den sidste afsluttende eksamen skal udskydes til 2022. 

Sundhedstilstanden 
Alle børn I skolen over 12 år er blevet vaccineret med 2 stik og vil 
senere få booster vaccinen. I  perioden var 5 af børnene blevet smittet 
med corona, mens de var hjemme. Nu er de raske igen og tilbage i 
skolen. 8 børn er endnu ikke mødt, da de pgra. smitte er i isolation 
derhjemme.  Skolens hygiejne indsats har bevirket, at ingen børn er 
blevet smittet på selve skolen. I januar 2021 og igen i oktober blev der 
afholdt møder mellem forældre og lærere. Emnerne var børnenes 
velbefindende, fremskridt med deres indlæring og covid-19 sikkerheds 
forordninger på skolen og i hjemmene.Alle øvrige aktiviteter og møder 
har ikke kunnet gennemføres.Dog kunne den årlige træplantningsdag 
i november igen fejres. Hver klasse plantede et frugttræ på skolens 
område. 

 
Supplerende madhjælp i 2021 
 

I juli valgte vores bestyrelse at sende 21.000 kr. fra vores 
katastrofepulje til børn af 63 fattige daglejer familier, så de kunne få 
mad under nedlukningen af samfundet. 

 
Tak for jeres støtte  
 

NCD og Verdens Børn sender jer en stor tak for jeres trofaste støtte til 

de fattige børns uddannelse. 

 
Med venlig hilsen 
Ludwig Chr. Nissen 
Projektansvarlig 

lcn@verdensboern.dk     


