
 
 
 

 
 
 

 

 
Madrationer til fadderbørnene og deres familier. 
 

 
Et fadderbarn fra 2. klasse er gået til skolen, for  
at få udleveret mad til sig selv og sin familie. 
 

 
Madrationer udleveret til fadderbørn. 
 

 
Madrationer bringes ud til fadderbørn og deres 
familier på motorcykel og cykler. 
 
 

Kære faddere og projektstøtter. 
 

Året 2021 har på Maderaskolen igen i år stået i covid-19 krisens 
tegn. Efter at alle elever i 2020 havde været hjemsendt grundet 
covid-19, var det af regeringen besluttet, at skoleåret 2021 
skulle starte op i 4 faser inddelt efter klassetrin. Dette for at 
undgå stigende covid-19 smittetal. 
 
Skoleåret 2021 startede således d. 18. januar for eleverne i 7. 
klasse (fase 1), hvor alle fadderbørnene glædeligvis mødte 
fuldtalligt op. D. 1. marts startede skoleåret for eleverne i 6. 
klasse (fase 2), hvor 3 fadderbørn ikke vendte tilbage til skolen. 
D. 6. april startede skoleåret for 4. og 5. klasserne (fase 3), hvor 
4 fadderbørn i 4. klasse og 5 fadderbørn i 5. klasse desværre 
ikke vendte tilbage til skolen. D. 7. juni skulle 1.-3. klasses 
eleverne vende tilbage til skolen (fase 4). 1. - 3. klasse kom 
imidlertid aldrig tilbage i skole, grundet stigende covid-19 smitte 
og covid-19 relaterede dødsfald i hele landet. Elever og 
fadderbørn i 1.- 3. klasse har derfor på nuværende tidspunkt 
ulykkeligvis ikke været i skole i 2 år. 
 
Siden 6. juni 2021 har Maderaskolen således efter påbud fra 
regeringen været lukket ned, hvilket blandt andet medførte at 
de årlige sommerbreve beklageligvis ikke kunne blive sendt ud 
til jer faddere. Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke jer for 
den forståelse og tålmodighed, som alle har udvist under denne 
særlige situation. Det er nu offentliggjort, at skolen åbner  igen 
for alle elever d. 10. januar 2022. Det er af stor betydning for 
pigernes fremtid, at de nu igen kan komme tilbage i skole. Der 
forventes sørgeligvis at være et frafald af tilbagevendende 
elever. Sr. Elizabeth har rapporteret om, at nogle piger er blevet 
bortgiftet, og at fire af skolens elever er blevet teenagemødre. 
 
Hvad går fadderbidragene til 

Idet fadderbørnene atter har været hjemsendt siden medio 
2021, er fadderbidragene blevet brugt til at sørge for, at 
fadderbørnene og deres familier løbende har fået udleveret 
madrationer, således at de undgår at sulte. Igen har det været 
sådan, at de af fadderbørnene som kan gå til skolen, har fået 
udleveret mad der, hvorimod skolens personale har kørt 
madrationer ud til de af fadderbørnenes familier som har haft 
for langt til skolen. Dette med henblik på at undgå at 
fadderbørnene sulter, og for at øge chancerne for at så mange 
af fadderbørnene som muligt kan komme tilbage til skolen, når 
den åbner igen i januar. Endvidere har fadderbidragene 
bidraget til at også skolens personale og lærerstab har fået 
udleveret madrationer, idet Sr. Elizabeth har beskrevet, at 
personale og lærere aktuelt befinder sig i en desperat situation 
grundet Covid-19 krisen.  
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Et fadderbarn fra 4. klasse har fået udleveret 
madration.  
 

 
Der etableres nyt vandpumpesystem på skolens 

område.  

 

 
Den nye sikkerhedsmur, som er blevet bygget 

foran skolen. 

 

 

Et fadderbarn er omkommet 
Et af fadderbørnene er til stor sorg for familien og skolens 
personale omkommet. Årsagen var, at hun klatrede op i et træ 
for at plukke frugt, hvor hun ved et uheld faldt ned og døde på 
stedet. Pigen gik i 7. klasse og skulle have været fortsat i 
secondary school. Verdens Børn har sendt kondolencer og 
økonomisk støtte til familien.  
 
Udførte projekter i 2021 
Skolen har i 2021 med støtte fra Verdens Børn fået etableret et 
nyt vandpumpesystem, hvilket har til formål at sikre en mere 
stabil vandforsyning til hele skolen. Endvidere har skolen fået 
færdigrenoveret en bygning, der anvendes som 
isolationsbygning i forbindelse med covid-19 smittede elever. 
Skolen har også fået bygget en ny sikkerhedsmur med støtte 
fra en lokal nonneorden. I 2022 er der fokus på at få indsamlet 
midler til etablering af et solcellesystem, idet strømforsyningen 
er meget ustabil og dyr. 
 
Ny projektansvarlig og projektassistent 
Annette Rasmussen har valgt at stoppe som projektassistent 
for Verdens Børn. Annette har udført et solidt og værdifuldt 
stykke arbejde, og hun skal have en stor tak for sin indsats. Vi 
byder velkommen til vores nye projektassistent, Annemette 
Rolighed, som allerede er godt i gang med oplæringen. 
 
Jeg har også valgt at fratræde som projektansvarlig for 
Maderaskolen, efter at have været aktiv i Verdens Børn siden 
2017. Det har været et privilegie at udføre et særdeles vigtigt og 
givende arbejde for pigers uddannelse på Maderaskolen. 
Samarbejdet med Sr. Elizabeth og skolens personale har 
ligeledes været særligt berigende. Aktuelt søges der efter en ny 
projektansvarlig, og jeg fortsætter indtil den nye 
projektansvarlige starter.  
 
Udskudt besøg på skolen 

Det var oprindelig planlagt at vi skulle have været på 

tilsynsbesøg på skolen i 2021. Men grundet covid-19 er dette 

besøg blevet udsat til situationen i landet er mere stabil. Vi 

håber på at kunne besøge skolen i 2022.  

 

Tak for jeres støtte i 2021 

På vegne af børnene, forældrene og hele personalet beder  
Sr. Elizabeth mig at sende jer alle de varmeste hilsener og give 
en stor tak for, at I har bidraget til at fadderbørnene og deres 
familier har fået - og fortsat har bedre muligheder for at klare sig 
igennem coronakrisen.  
 

Med venlig hilsen 
 

Betina Sandberg Christensen 
Projektansvarlig for Madera Girls Primary School 

Tlf. 2683 0070  
Mail: bsc@verdensboern.dk 
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