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Kære faddere og projektstøtter 

 

Nedlukning og maduddeling 

Børnene på V Sithur og deres forældre har haft rigtig 

svære betingelser de sidste to år. Først og fremmest på 

grund af coronaen og den medfølgende nedlukning og 

arbejdsløshed, men også på grund af usædvanligt 

voldsomme regnskyl under monsunen. 

Fra marts 2020 blev hele landet lukket ned, og også 

børnehjem og skoler blev lukket. For befolkningen i det 

fattige landbrugsområde, hvor V Situr ligger, var 

nedlukningen faktisk et større problem end 

smitterisikoen. Med børnene hjemme og ingen 

mulighed for at gå på arbejde var det svært at skaffe 

penge til mad, men takket være uddelingen af 

madrationer har alle klaret sig nogenlunde, og der er 

stor taknemmelighed over, at Verdens Børn og I 

faddere har muliggjort, at børnehjemmet med jævne 

mellemrum har kunnet uddele nødrationer til alle 

fadderbørn og deres familier. Under nedlukningen er 

børnene og deres familier mødt på børnehjemmet for at 

modtage madrationerne, men en del af de større børn 

har også benyttet lejligheden til at tilbringe et par dage 

sammen i de vante omgivelser på hjemmet. 

 

Genåbning af børnehjem og skole 

I september i år vurderede delstatsregeringen i Tamil 

Nadu, hvor V Sithur ligger, at situationen nu var så 

meget under kontrol, at de ældste elever i 9. til 12. 

klasse kunne vende tilbage til børnehjemmet, og at 

afgangseleverne i 12. klasse kunne få den afsluttende 

eksamen. Jeg er glad for at kunne fortælle, at alle 8 

elever i 12. klasse har bestået deres afgangsprøve. Det 

giver dem et godt afsæt til deres videre muligheder. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

En del børn er endnu ikke vendt tilbage 

Fra 1. november måtte også eleverne fra 1. til 8. klasse 

komme tilbage, men den årlige monsunregn har været 

så kraftig, at vejene blev ufremkommelige, og børnene 

er først gradvist dukket op i løbet af november og 

december måned. 

Her i slutningen af december er der stadig nogle børn, 

der ikke har haft mulighed for at vende tilbage til 

børnehjemmet. Ud over de ufremkommelige veje, har 

monsunregnen og de medfølgende oversvømmelser 

bevirket, at en del af de fattige lerhytter i de små 

landsbyer er skyllet væk, og børnene og deres forældre 

er blevet hjemløse og har måttet flytte. 

Jeg må derfor forberede jer på, at jeg i den kommende 

tid vil kontakte nogle af jer for at bede jer tage godt 

imod et nyt barn. Jeg ved, at mange af jer helst vil have 

så ungt et barn som muligt, så I kan følge barnet i en 

længere årrække, men de nye børn er næsten alle 

store elever, der går i 5. til 9. klasse. I så svære og 

usikre tider foretrækker mange forældre at have de 

yngste børn derhjemme i stedet for at lade dem komme 

i skole.  

Ny smittebølge på vej 

Også i Indien forårsager den nye omikron variant stærk 

stigende smittespredning, så man forventer desværre 

en ny nedlukning i løbet af vinteren. Af samme grund 

har Per Lindrup og jeg indtil videre valgt at udsætte et 

planlagt besøg på børnehjemmet i februar 2022.  

Forringet fotokvalitet 

Da det jo ikke har været muligt at besøge 

børnehjemmet i 2021, har jeg ikke kunnet tage nye 

fotos. I stedet får I fotos, som jeg har fået tilsendt fra V 

Sithur. De viser udelukkende uddeling af madrationer, 

og jeg håber, at nogen af jer måske kan genkende 

jeres fadderbarn. Jeg beklager, at billedkvaliteten ikke 

er så god.  

 

Tak for jeres støtte 

Sammen med en stor tak for jeres støtte i 2021 sender 

jeg mine bedste ønsker om et godt nytår til jer alle. 

Venlig hilsen  

Hanne Matthiesen 

Projektansvarlig for V Sithur 

 

 

 


