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Pigerne fra Santibari synger og danser hvert år i 
juletiden for den kristne menighed i kirken, som er deres 
nabo 

 

 De gamle, nedslidte skolebænke i Santibari Village 
School 

 

 Happy Hol i- farvernes fest igen i år 

 

  

Kære faddere og projektstøtter                                       

Livet i Indien er desværre ikke blevet væsentligt bedre siden 

sidste år. Corona-krisen ligger stadig som en tung svøbe 

over skolegang, institutioner, næringsliv m.m. I sommer 

troede man ellers, at en normalisering var på vej, men en 

opblomstring af corona-smitte satte en stopper for dette.   

Alle uddannelsesinstitutionerne er fortsat lukkede, og i 

princippet skal børnene blive hjemme hos deres familier. 

Imidlertid har der været små åbninger for tilbagevenden til et 

normalt liv, og alle pigerne er faktisk tilbage på Santibari nu. 

Kun klasser fra 8. til 12. klasse har siden november måttet 

gå i skole i Vestbengalen, da man ønsker, at de trods 

omstændighederne, vil kunne få deres eksamen i rette tid. 

Tre af de store piger er startet på College i Rampurhat- en 

nærliggende storby. De undervises via mobiltelefon online. 

De var alle hjemme på Santibari for at fejre julen. Verdens 

Børn støtter 51 piger på Santibari. 

Hverdagen på Santibari 

Selvom skolen er lukket for pigerne både den officielle og 

Santibari Village School, fortsætter de med at blive 

undervist, så de ikke behøver at gå klasser om. Lærere 

kommer flere gang i løbet af ugen og underviser pigerne, og 

de skal fortsat lave lektielæsning og selvstudier, som de 

plejer at gøre. De må ikke forlade Santibaris grund, der er 

omgivet af en høj sikkerhedsmur, så de får dagene til at gå 

med pligter i form at vedligeholdelse af området og lignende, 

dans, sport, sang og tegning. Heldigvis er der mange 

festdage at fejre, og ikke en eneste bliver forsømt. Der er et 

stort håb om, at skolerne vil åbne i løbet af januar. 

 

Santibari Village School 

Santibari arvede en fond fra stedets grundlægger Ellen 

Laursen, der skulle bruges til at styrke og forbedre Santibari 

Village School. På grund af den verserende corona-situation 

har det været svært at kunne gøre ret meget endnu. Dog er 

der blevet købt nye skolemøbler, og planen er, at der skal 

etableres et computerlaboratorium, så pigerne nu og i 

fremtiden kan få online-undervisning fra Avilash Academy på 

børnehjemmet ’Dip Children’s Campus, der, som Santibari, 

ledes af Sandip Chatterjee. Avilash Academy er en English 

Medium School for fattige børn, hvor al undervisning foregår 

på engelsk af meget dygtige lærere. Til orientering skal 

siges, at den lille skole ligger inden for murene på Santibari. 

Den er for skolebørn fra 0 til og med 5. klasse, hvorefter 

børnene skal gå i den almindelige skole, der ligger lige uden 

for børnehjemmet. Både drenge og piger fra 

omkringliggende landsbyer har mulighed for at gå i skole 

her.  

  



   

 

Mindehøjtid for Santibaris nyligt afdøde chauffør 

Nikil. Han var ansat i mange år og vil blive savnet 

af alle på Santibari 

  

 Julemiddag med alle vennerne og personaler 

  

Sandip Chatterjee Santibaris fantastiske leder 

 

 

Santibari ønsker alle faddere og støtter et godt 

nytår 

 

  

Dødsfald 

Igen i år har børnehjemmet mistet to af deres medarbejdere. 

Det er en stor sorg for pigerne, for det er som at miste et 

nært familiemedlem. Personalet har for en stor del været 

ansat i mange år, og de er alle stærkt knyttet til pigerne. 

 

Seva Kendra 

Sundhedsklinikken Seva Kendra, der er knyttet til Santibari 

og ligger lige ved siden af hjemmet, skal have lavet større 

strukturelle ændringer. Dels er to af de tre sygeplejersker 

netop gået på pension, og fra januar bliver der fast knyttet 

en læge til klinikken. Der vil blive fokuseret meget mere på 

ambulant behandling, men der skal dog fortsat vaccineres 

mod polio og corona ude i landsbyerne. 

 

Så vidt vides, er der stadig ingen af børnene tilknyttet 

Santibari, der er blevet smittet med corona. Generelt har alle 

børnene været sunde og raske.   

 

Håb 

Sandip håber inderligt at corona-vaccinen vil gøre det muligt 

at få normale tilstande igen i Indien meget snart. Det er i høj 

grad de allerfattigste, der lider under denne krise med 

mangel på penge og mad. De glæder sig alle til, at verden 

åbner sig igen, så de kan få en normal hverdag og at deres 

små venner fra landsbyerne igen kan komme i skole på 

Santibari. I over to år har vi i Verdens Børn ikke kunnet 

besøge vores projekter, så vi håber og tror på et 

tilsynsbesøg og et glad gensyn med alle vores venner i 

Indien i 2022. Og så kan jeg glæde jer med, at Sandip har 

lovet, at I i løbet af foråret vil få et fadderbrev igen fra jeres 

fadderbarn. 

 

Tak 

Personalet på Santibari, pigerne og lederen Sandip 

Chatterjee sender alle faddere og støtter deres varmeste tak 

for al den hjælp, de har fået på trods af nedlukning og 

Corona-pandemi, som økonomisk har ramt så mange 

mennesker. Også i Verdens Børn glæder vi os til, at alle 

vores børnehjem igen fyldes med glade børn, og at alle 

børnene igen kan få en helt normal skolegang uden frygt for 

smitte og sult. 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 og Jess Møller Hansen 

Projektansvarlige 


