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Kære faddere og andre støtter af Happy 

Home 

Et svært år med covid-19 og nedlukninger 

På Happy Home har hele 2021 været et meget 

vanskeligt år i skyggen af covid-19 pandemien. 

Allerede tidligt på året blev skolerne lukket og 

børnene måtte modtage onlineundervisning 

(via mobiltelefoner). Børnene savnede deres 

skoler og især samværet med kammeraterne. 

For de familier, vi hjælper, har nedlukningen i 

mange situationer næsten været et større 

problem end pandemien. Dette skyldes, at 

mange fattige familier ernærer sig som 

hushjælp, daglejere og chauffører m.v., og med 

hele samfundet nedlukket har børnene og 

deres familier ganske enkelt ikke haft nogen 

indkomst. Samtidig har der været stor mangel 

på vacciner, og priserne på eksempelvis 

brændstof og oxygen er eksploderet.  

Igen har Happy Home, og familien Nathaniel, 

dog ydet en kæmpemæssig indsats, og 

simpelthen uddelt daglige fornødenheder til 

over 300 familier. Det har været dejligt at høre 

om den glæde disse uddelinger har skabt, og 

heldigvis var Verdens Børn i stand til at give en 

ekstraordinær donation på 20.000 kr. til dette 

hjælpearbejde. 

I starten af november begyndte skolerne så 

småt at åbne igen, men i skrivende stund er der 

forlydender om, at alle skoler i Tamil Nadu nu 

igen er lukkede på grund af høje smittetryk. 

Tamil Nadu både har været og er således 

meget hårdt ramt af pandemien, og det ser 

desværre ud til at blive et meget langstrakt 

forløb. 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

Eksaminer og dygtige børn 

Der er dog bestemt ikke kun dårlige nyheder fra 

Happy Home i 2021. Der er altid blevet lagt 

meget vægt på børnenes uddannelse og 

skolegang, og her var 2021 ingen undtagelse. 

Alle børnene bestod deres eksaminer, nogle 

endda blandt de bedste i deres klasser. De er 

således alle rykket op i næste klasse, eller, for 

de ældstes vedkommende, fået et godt job. 

Forsinkede nyheder 

Rigtig meget har været forsinket i år. 

Sommerbrevene var stærkt forsinkede, og på 

grund af nedlukninger og udskudte eksaminer, 

har Happy Homes overblik hvilke børn der har 

fået stipendier eller job, også været forsinket. 

Jeg kommer derfor til, stærkt forsinket i forhold 

til tidligere år, at bringe et nyt barn i forslag 

overfor nogen af jer. Det håber jeg I vil tage vel 

imod. 

Ingen besøg på Happy Home 

Med så voldsom en pandemi i Sydindien har 

Hanne Matthiesen og jeg valgt at udskyde 

vores årlige besøg i 2022. I 2021 var det 

selvsagt heller ikke forsvarligt at besøge 

børnehjemmene. Jeg har dog fuld tillid til, at 

Happy Home bliver drevet på fuldt forsvarlig vis 

i denne tid, og familien Nathaniel yder, helt som 

vanligt, en fantastisk indsats for børnene og 

deres familier.  

Jeg har derfor heller ikke mulighed for at krydre 

denne årsrapport med mine egne nye billeder, 

og I må derfor ”nøjes” med billeder af de 

skønne børn på Happy Home.  

Tusind tak for jeres hjælp og støtte 

Slutteligt sender jeg mine bedste ønsker om et 

godt nytår til jer alle. 

Med venlig hilsen  

Per Lindrup, projektansvarlig for Happy Home 

 

 


