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  Ses kun en gang om året i oktober, et fantastisk syn. 

 

 

 

Lidt daglig adspredelse 

 

 

 Egne grøntsager 

 

 

Fodbold er det allerbedste 

 

Kære faddere og projektstøtter                                       

Heshron Rahmi, lederen af Albella Boys Home, skriver, at 

det atter har været et udfordrende år for Indien pga. covid-19 

pandemien, hvor skolerne til stadighed har været lukkede. 

Således har Albella heller ikke i år af myndighederne fået lov 

til at tage børnene tilbage til Albella. Kun 6 ud af 120 drenge 

har måttet blive på Albella, da de slet ingen familie havde at 

tage hjem til. Verdens Børn støtter 39 hjemmeboende piger 

og drenge og 48 drenge på selve Albella. 

Skolegang 

Flere af skolerne i Indien har forsøgt onlineundervisning for 

de ældste klasser via mobiltelefoner. Skiftet fra almindelig 

klasseundervisning til onlineundervisning har været 

problematisk, da børnene nok finder det demotiverende at 

blive undervist via en telefon og hurtigt taber interessen.  

 

Myndighederne gav tilladelse til, at de ældste klasser kunne 

få lov til at gå til eksamen. Således gennemførte alle 

eleverne fra 10. og 12. klasse deres eksamener med gode 

resultater. Ingen dumpede. I øjeblikket forbereder næste 

hold elever sig på eksamen i foråret.  

 

Det er lykkedes for 6 af de hjemmeboende drenge og piger 

under Albellas varetægt at komme på college mhp. 

bacheloreksamen i år. I forvejen går der 6 andre albella-børn 

på college. 

 

Dagligdagen på Albella under Corona-nedlukningen 

De tilbageværende børn og personale på Albella har igen i 

år brugt tiden på at lave småreparationer og vedligeholdelse 

af bygningerne. De har haft god tid til at læse, lege og spille 

bold. Trods omstændighederne har der hele tiden været en 

god og optimistisk stemning med håb om, at skolerne snart 

vil genåbne. 

 

Sundhed 

Ej heller i år er nogen af børnene blevet smittet med covid-

19. I Darjeeling, som ligger højt over havoverfladen, er der 

noget koldere end i det øvrige Indien, og smittetallene har 

samtidig været forholdsvis højere her. Alle hygiejniske 

forholdsregler har været håndhævet.   

 

Madrationer 

Lederen af Albella, Heshron, har i samarbejde med 

købmænd og forretninger i forskellige byer sørget for, at 

børnenes familier løbende kan hente madrationer bestående 

af linser, bønner, ris, sukker, olie, the og også sæbe. På den 

måde har alle børnene også kunnet få deres julegaver 

bestående af trøjer sneakers, bukser og T-shirts. De har 

også haft adgang til lægehjælp og medicin.   
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Der dyrkes masser af blomster på Albella 

 

  

Old boys alumni Association sammen med 

Heshron og Ibi 

  

 

Et glad budskab 

Der sker trods alt glædelige begivenheder på Albella 

En gruppe tidligere albella-drenge, der bor i området, kom 

på besøg.  De har alle fået gode jobs, og flere har stiftet 

familie. Det var en stor glæde at gense disse drenge og 

opleve den succes, de alle har haft i livet. De har sammen 

med andre tidligere albella-drenge dannet en ”Old boys 

alumni Association”, hvis formål er at hjælpe albella-drenge 

og/ eller deres familier, hvis de kommer i en situation, hvor 

der er brug for hjælp. De betaler alle ind til en fælles kasse 

af, hvad de hver især har mulighed for at yde.  

 

Tak 

Heshron og Ebi (Heshrons kone) sender deres dybfølte tak 

for al den trofaste støtte, faddere og projektstøtter har givet 

Albella Boys Home på trods af de nedlukkede aktiviteter. I 

Verdens Børn håber vi sammen med Heshron og Ebi på, at 

Albella snart igen bliver fyldt med glade skolebørn. 

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  
Projektansvarlig for Albella Boys Home 

 


