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Byerne i Indien, hvor vi i dag har børnehjem styret 
af Sct Joseph og støttet af Verdens Børn faddere  

 Uddeling af madrationer ifm 2. bølge af covid-19 

 

 

De ældste elever har fået lov til at fortsætte 

skolegangen og læser her lektier 

 

 

De yngre børn tilbage på børnehjemmet har fået 

opgaver  i haven 

 

Mundbind og håndvask er stadig en del af 

dagligdagen på Kakundiskolen 

Kære faddere og projektstøtter                                       

Status for 2021    

2021 har igen været et år, hvor vi og den lokale ledelse ikke har 

kunnet gøre det, vi har som vores primære formål, nemlig at sikre 

et godt og sikkert sted at bo for forældreløse og udsatte børn, og 

derved levere fundamentet for at de kan komme i skole. 

Med nedlukkede skoler og strenge krav fra myndighederne om 

også at reducere aktiviteterne på vores børnehjem, har mange 

børn været hjemsendt til deres familier, hvilket derved har skabt 

yderligere udfordringer for familierne med at skaffe nok mad til alle. 

Skolens ledelse har både i 2020 og igen i 2021 gjort et stort 

arbejde for at indkøbe, pakke og udlevere madrationer til de 

enkelte børn og deres søskende for at reducere belastningen på 

familierne. Disse madrationer er blevet betalt med de fadderbidrag, 

danske faddere hver måned har indbetalt.       

Efter 2 år med næsten konstant nedlukning og uden mulighed for 

at etablere digital fjernundervisning, er det en stor bekymring, hvor 

mange af børnene der vender tilbage til skolebænken, når de igen 

kan åbne. Risikoen er, at børnene har været nødt til at tage dårligt 

lønnede job for at hjælpe familien med indtjening. Samtidig er det 

også en bekymring, at de tilbagevendende børn har glemt det de 

tidligere har lært, og at de derfor skal starte på et lavere niveau.  

Vi kender i skrivende stund endnu ikke status, men i starten af 

2022 kender vi udfordringen bedre.   

Stor tak til alle der har støttet projektet   

Sct. Joseph Development Trust er et stort projekt, der startede i 

1992, og der er i dag seks forskellige børnehjem tilknyttet. Heraf 

støtter Verdens Børn direkte de tre. Hvert år sender vi ca. 800.000 

dkk til skolen, hvilket sikrer trygge rammer for 366 børn og unge. 

Det ville ikke være muligt at gøre uden et stort antal trofaste og 

gavmilde danske familier, der ønsker at hjælpe et eller flere børn til 

en bedre fremtid i Indien. For det skal I alle have en stor tak. Side 

to af denne rapport er overladt til projektleder Dr. Sebastians egne 

takkeord.    

2022 – hvad skal der ske 

Først og fremmest skal vi have alle børnene tilbage på 

børnehjemmene og have gang i den positive udvikling igen. 

Samtidig skal vi have hjulpet alle børnene tilbage på skolebænken 

og sikre, at de hænger ved. 

Vi vil også meget gerne i 2022 etablere en bedre sundhedsklinik, 

så vi kan hjælpe børnene bedre i tilfælde af sygdom. Midlerne til at 

etablere denne er delvist på plads, men vi mangler stadig at finde 

en løsning for de løbende driftsomkostninger på 20.000 dkk hvert 

år. 

Tak for støtten i 2021 

Med venlig hilsen 

Kirsten Behnke  

projektansvarlig  



 


