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Pakning af madrationer 

 

Morgenyoga 

 

Dyrkning af grøntsager 

 

Tid til leg og spil 

Kære faddere og projektstøtter                                       

Livet i Indien er desværre ikke blevet væsentlig bedre siden 

sidste år. Corona-krisen ligger stadig som en tung svøbe 

over skolegang, institutioner, næringsliv m.m. I sommer 

troede man ellers, at en normalisering var på vej, men en 

opblomstring af Corona-smitte satte en stopper for dette.   

Alle uddannelsesinstitutionerne er fortsat lukkede, og i 

princippet skal børnene blive hjemme hos deres familier. De 

fleste børn vendte tilbage til ’Dip Children’s Campus i 

sommer med en forventning om, at livet ville normalisere sig 

og skolerne genåbne. Sandip - lederen af ’Dip Children’s 

Campus skønnede, at børnenes tarv blev bedst varetaget på 

hjemmet m.h.t. undervisning, mad og smitteforebyggelse. 

Med få undtagelser er de alle i dag tilbage på 

børnehjemmet. Kun klasser fra 8. og op har siden november 

måttet gå i skole i Vestbengalen, da man ønsker, at de trods 

omstændighederne, vil kunne få deres eksamen i rette tid. 

De øvrige børn får undervisning nogle timer hver formiddag. 

Hverdagen på ’Dip Children’s Campus 

Man forsøger at opretholde en fast daglige rutine, så 

børnene hurtigt kan vænne sig til en normal hverdag og 

undgå kedsomhed og ligegyldighed. Dagen starter som altid 

med yoga kl. 6.00 om morgenen.  Om formiddagen har de 

mindste klasser undervisning. Lektielæsning foregår to 

gange om dagen - formiddag og aften - akkurat som de altid 

har gjort. Pasning og dyrkning af grøntsags-/blomsterhaven 

er stadig meget populært, og resultaterne bliver stadig bedre 

og bedre. Leg og sport har altid været en vigtig aktivitet, og 

med flere kammerater hjemme er det blevet meget sjovere.  

 

Festdage og helligdage 

Festdage afholdes stadig til fryd for børn og voksne. De 

hjemmefremstillede religiøse figurer, der ofte bruges ved 

disse lejligheder, bliver fremstillet med stor omhu. Man 

springer ikke en eneste festdag over. Alt afvikles på campus, 

for hele området er afspærret, så ingen hverken kan komme 

ind eller ud. 

 

De hjemmeblevne børn 

De børn som ikke er vendt tilbage til ’Dip Children’s Campus 

får onlineundervisning i det omfang, det er muligt. Det 

kræver, at familien har en mobiltelefon, og det har de fleste 

familier i dag. De får desuden løbende udleveret 

madrationer.   

 

  

 

  

 



 

 

Venter på at få udleveret en madratiion uden for 

porten til ’Dip Children’s Campus 

 

Dinnerparty på campus 

 

 

Godt nytår fra alle på ’Dip Children’s Campus 

 

  

Fest på Campus 

 

De hjemmeboende børn 

Det er ligeledes lykkedes at sende madrationer hjem til de 

hjemmeboende børn, som hele tiden har boet hos familien. 

Det har været en stor hjælp for deres familier.  Også her har 

de kunnet modtage undervisning via mobiltelefon, hvis dette 

har været muligt.  

  

Avilash Academy 

Børnehjemmets egen English Medium School blev lukket 

samtidig med alle andre skoler i Indien og må stadig ikke 

bruges. Det skyldes, at flere af børnene, der går der, ikke 

bor på børnehjemmet, og derfor bogligt og socialt ville blive 

hægtet af.   

 

Sundhed 

Så vidt vides, er der stadig ingen af børnene tilknyttet ’Dip 

Children’s Campus, der er blevet smittet med corona. 

Generelt har alle børnene været sunde og raske. Det 

samme gælder personalet.  

 

Håb 

Sandip håber stadig inderligt at corona-vaccine vil gøre det 

muligt at få normale tilstande igen i Indien meget snart. Det 

er i høj grad de allerfattigste, der lider under denne krise 

med mangel på penge og mad. Sandip har drømme og 

planer for udviklingen af Avilash Academy, som venter på at 

blive realiseret. De glæder sig alle til, at verden åbner sig 

igen, så de kan få en normal hverdag. I over to år har vi i 

Verdens Børn ikke kunnet besøge vores projekter, så vi 

håber og tror på et tilsynsbesøg og et godt gensyn med alle 

vores venner i Indien i 2022. Og så kan jeg glæde jer med, 

at Sandip har lovet, at I i løbet af foråret vil få et fadderbrev 

igen fra jeres fadderbarn. 

 

Tak 

Sandip sender alle faddere og støtter sin varmeste tak for al 

den hjælp de har fået på trods af nedlukning og Corona-

pandemi, 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 2022.  

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 og Jess Møller Hansen 

Projektansvarlige 

’Dip Children’s Campus 


