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Bare sidde og tegne 

 

 

Kære faddere og projektstøtter.                                       

Det er ikke nogen enkel opgave at håndtere smitte med 

coronavirus, vaccinationer, uddannelser, hensyn til erhvervsliv, 

beskyttelse af enorme by- og landbefolkninger spredt over 

tusindvis af storbyer og landsbyerog bestående af tusinder af 

forskellige grupperinger i højt politiserede miljøer. Indiens 

samfundsøkonomiske struktur er yderst kompleks og til tider 

uigennemskuelig. Der er endnu ikke sundhedsfaciliteter nok til alle, 

de er ikke billige, og vaccinerne er endnu ikke nået frem til de mest 

fjerntliggende landsbyer.  

Khelaghars hjem og almindelige undervisning har været lukket ned 

siden marts 2020. Selvom myndighederne på forsøgsbasis for 

nylig har tilladt delvis åbning af dagskoler for 9. til 12. klasser, så 

er det stadig uvist, hvornår kostskoler/børnehjem som Khelaghar 

får lov at genåbne. Man var begyndt at håbe på januar 2022, men 

omikron vil givetvis udskyde alt igen. 

Det er som forventeligt mellem- og lavindkomstgrupperne, der har 

lidt mest, og i fattige familier bliver hjemsendte børn naturligvis 

tydeligt påvirket af de økonomiske udfordringer og psykiske 

traumer, der måtte være der. 

Khelaghars børn er gået glip af to års undervisning, inklusiv deres 

elskede computertræning; de er gået glip af alle de traditionelle 

udflugter, temadage og højtideligheder; de har måttet undvære et 

skolemiljø præget af tæt kontakt til naturen, nærvær med venner, 

samt plads og tid til ro og fred – alt sammen vitalt for det mentale 

helbred hos børn fra udsatte hjem. 

Børnene er kede af lukningen af deres børnehjem, kede af at være 

tvunget til at bo hjemme med endnu større finansielle udfordringer 

end normalt og uden dato for genåbning i syne. Og så får de ikke 

den ordentlige ernæring, personlige opmærksomhed og 

omfattende sundhedspleje, som de er vant til på Khelaghar. 

Familierne er pressede. I mange tilfælde må deres børn hjælpe til i 

marken eller tage småjobs, og i landdistrikterne er det desværre 

sket mange gange, at pigerne bliver taget ud af skolen og giftet 

bort. For at gøre situationen endnu værre har regionen de sidste 

par år været hårdere ramt end ellers af kraftige storme, som har 

ødelagt store områder af afgrøder og dermed kastet hele 

befolkningsgrupper ud i endnu større desperation. 

Khelaghar forsøger at hjælpe dets elever på forskellig vis. Man er i 

jævnlig kontakt med hvert enkelt barn, og bl.a. tilbyder lærerne 

daglige, telefonbaserede, undervisningstimer samt afholder prøver 

over mobilen. Det kan være udfordrende, når familiens ene mobil 

skal med forælderen i marken. Så må eleven kontaktes om 

aftenen, hvor eleven må studere i lyset fra petroleumslampen. 

Den daglige ledelse søger desuden at rådgive og opmuntre både 

børnene og deres værger over telefonen, når de bliver konfronteret 

med familiernes forskellige problemer og bekymringer. Når der er 

særligt behov for det, rejser en repræsentant for Khelaghar hjem til 

familien for med en ekstra rådgivning at prøve at forhindre en 

udmelding eller et tidligt giftermål. Gennem disse dialoger er det 

blevet tydeligt, hvor stort et tilbageskridt pandemien har medført 

for børnenes fysiske og mentale tilstand såvel som for deres 

personlige og faglige udvikling. 

 



 

 

Tøj, skolesager og mad deles ud på besøgsdage 

 

 

Gensyn og samtale med lærer 

 

 Staben på besøgsdagene 

Med mellemrum, hver 2.- 3. måned, er børnene og deres værger 

blevet indbudt til dagsbesøg på Khelaghar. Igen her i slutningen af 

december er alle, over en periode på 10 dage for at kunne 

overholde corona-restriktionerne, blevet inviteret til en dag med 

diverse værksteder, individuelle rådgivninger, frokost, lege, 

udlevering af vintertøj, madvarer mm., og endelig har hver elev 

fået overdraget resultatet af årets online undervisning og 

eksaminer samt oplysning om oprykninger til næste klassetrin. 

Ved disse besøg er det opløftende at få bekræftet de stærke bånd 

mellem Khelaghar og dets børn, men det er samtidig 

hjerteskærende at se i øjnene, at den hjælp, man kan tilbyde, ikke 

kan forhindre en overvældende nød og lidelse. 

De sidste to år har også på andre måder udfordret børnehjemmet 

og dets stab. Donationer både i form af penge og naturalier er 

faldet drastisk, og faktisk er det den fortsatte støtte fra Verdens 

Børns faddere, der har sikret Khelaghars arbejde. Vedligehold af 

bygninger og grund har man måttet skære kraftigt ned på, og for 

første gang i 50 år ser Khelaghar forladt og uplejet ud. Det er 

frustrerende. Det føles som en kamp mod en usynlig fjende 

Alle ansatte får en løn lavere end, hvad man normalt tilbydes, men 

folk er dedikerede og accepterer at arbejde under ringere vilkår for 

disse børns skyld. Mange af de ansatte, som ikke bor på hjemmet, 

har normalt andre ekstra jobs for at få tingene til at løbe rundt, men 

pandemien har langsomt fjernet mange af disse mindre deltidsjob. 

Oven i dette har Khelaghar de sidste to år ikke kunnet tilbyde den 

sædvanlige, årlige lønstigning, og det daglige måltid mad eller to 

på stedet er ikke-residerende lærere også gået glip af. 

Så både børnene, deres familier og staben er ulykkelige og beder 

konstant ledelsen om at gøre noget. Kontoret oversvømmes 

desuden af anmodninger om optag af nye børn fra 

lavindkomstfamilier. Man har accepteret 25 piger, men der er 

mange gange flere på venteliste.  

Inden man kan åbne børnehjemmet igen, bliver det dog 

nødvendigt med omfattende istandsættelser og opgraderinger af 

faciliteterne for at leve op til nye corona-krav. Når myndighederne 

melder en dato ud for genåbning, og når Khelaghar beder om det, 

vil Verdens Børn afsætte penge til dette fra ekstraordinære 

donationer. 

Det har desværre i år været en særlig tung årsrapport, men derfor 

skal der også afslutningsvis lyde en særlig dybfølt tak fra både os 

og Khelaghars ledelse til alle jer trofaste støtter: Uden jer havde 

Khelaghar ikke overlevet! Uden jer havde der slet ikke været 

mulighed for at skue efter lyset for enden af tunnelen.  

Lad os alle håbe, at der tidligst muligt i det nye år vil blive grund til 

optimisme, og at 2022 vil betyde en ny begyndelse for Khelaghar. 

Næste elektroniske nyhedsbrev kommer i marts/april måned. 

 

Hjerteligt tak for i år og godt nytår, 

Lars Manniche og Flemming Løfgren Wakabayashi, 

Projektansvarlige for Khelaghar. 

 

Projektstøtte kan oprettes fra 100 kr. om året og opefter og kunne 

måske være interessant for familiemedlemmer eller venner. 


