
 

 
ÅRSRAPPORT 2022 – Sri Lanka 

1315 SDBS, Døve og Blindeskolen I Kandy 

National Council for the Deaf 

 Kakundi Community School 

[projektnavn] 

Skolebygning 

Elever deltager i renovering 

Lægen på besøg   

      
Blind elev optræder med sang 

 

 

 

 

Kære faddere og projektstøtter 
 
I 2022 har SRI LANKA været præget af en stigende inflation 
på  fødevarer, som er steget med over 70%.  El, vand og 
telefon er steget med 30%.  Fattige familier i Sri Lanka 
gennemlever en hård tid. Heldigvis bor de fleste af vore 
fadderbørn på skolen, hvor de får mad og ophold. Men også 
på børnehjemmet har de problemer med at finansiere 
madbudgettet. Hertil kommer de daglige strømafbrydelser. 
På grund af den kraftige inflation i landet valgte vores 
bestyrelse at donere 20.000 kr. til mad til børnene. 
Yderligere har vi med tak modtaget mad-donationer fra vore 
faddere og fra vores frimærkeindsamling. 
 
Ny bestyrelse og forældreinddragelse 

SDBS har fået en ny bestyrelse, der har udpeget en komite, 

som skal være bindeled til skole- og børnehjem. Hver måned 

holdes der møder med den daglige ledelse. Her drøfter  man 

uddannelsen, forplejning og forholdene på børnehjemmet. 

Ved skoleårets start deltager også forældre, elever og 

ansatte i rengøringen af bygninger og området.  F.eks. hjalp 

en lokal donor med materialer og arbejdskraft til at 

istandsætte spisesalen. De ældre elever hjalp til med 

arbejdet og motivationen var høj. Det samme gjorde sig 

gældende, da arealet skulle kultiveres. På grund af de høje 

fødevarepriser er det nødvendigt at dyrke flest mulige 

grøntsager selv. 

Undervisning                                       

Ministeriet fremlægger hvert år en plan for forløbet af 

undervisningen Børnene undervises af specialuddannede 

lærere. Der er i alt 71 børn på skolen, 25 piger og 46 drenge. 

De fleste børn bor på selve børnehjemmet; 63 er døve og 8 

er blinde.  39 børn går i Primary klasse (kl.1- 5) og 32 elever 

i Secondary (kl. 6 - 11).  På grund af corona og 

skolelukninger i de seneste par år, er børnenes indlæring i 

hele landet blevet påvirket i en negativ retning. Det gælder 

også vore døve og blinde børn. 

Øvrige aktiviteter                                                     

Foruden undervisningen og den praktiske oplæring for de 

ældre elever, deltager børnene i leg, sport eller dyrker andre 

interesser, Flere præmier er hentet hjem inden for sport og 

dans. Andre elever deltog i en to dages kampagne, som blev 

afholdt af bystyret i Kandy. Her lærte de om genbrug ved at 

lave nyttige ting af papir og andre materialer. 

Tak for jeres støtte  
SDBS og Verdens Børn sender jer en stor tak for jeres 
trofaste støtte til de fattige børns uddannelse.  
 

Med venlig hilsen 
Ludwig Chr. Nissen 

Projektansvarlig, lcn@verdensboern.dk 
 
 
 


