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Kære faddere og andre støtter af Happy 

Home 

2022 var stadig et år i skyggen af covid-19 

2022 har været året på bagkanten af 

pandemien i Indien. På Happy Home i Tamil 

Nadu i Sydindien har det også været et meget 

travlt år. Over 200 børn er tilknyttet Happy 

Home, og de skulle alle hjælpes tilbage i skole. 

De ældre børn skulle der findes uddannelses-

pladser til, så de på sigt kan sikres gode jobs. 

Det hele er som sædvanligt blevet klaret på 

bedste vis af familien Nathaniel. 

Verdens Børn har i over 40 år arbejdet sammen 

med Happy Home, og familien Nathaniel har 

gennem alle årene gjort en kæmpe indsats for 

fattige og udsatte børn samt deres familier. 

2022 har bestemt ikke været nogen undtagelse. 

Isaac Nathaniel (3. generation) og hans mor 

Margaret har en meget sikker hånd på roret og 

har i 2022 sikret, at børnene har fået tryghed, 

mad, tøj og en god uddannelse. Uden hjælpen 

fra Happy Home havde børnene ikke fået en 

sådan chance.  

Uden jer faddere gik det ikke! 

Alle disse gode ting der sker på Happy Home 

skyldes udelukkende jeres enestående støtte år 

efter år. Tusind tak! 

Imidlertid kan vi også mærke, at der i Danmark 

er stigende energipriser, inflation og 

usikkerhed. For Happy Homes vedkommende 

har det betydet et stigende frafald af faddere. 

Hvis I imidlertid kender nogen, der kunne 

tænke sig et fadderskab hos VB, vil vi derfor 

sætte stor pris på jeres hjælp. 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

De dygtige børn fra Happy Home 

Igen har børnene klaret sig fint ved deres 

eksaminer. Igen har der været endda særdeles 

gode præstationer blandt børnene.  

Generelt har niveauet dog været en smule 

lavere end tidligere. Det skyldes helt sikkert den 

megen hjemmeundervisning under pandemien. 

Fra i år tror jeg bestemt, alle kommer tilbage på 

sædvanligt niveau. 

Nyheder fra jeres fadderbørn 

På grund af familien Nathaniels mange 

arbejdsopgaver her ved afslutningen af 

pandemien, er brevene fra jeres børn også i år 

forsinkede. Jeg håber dog på meget snart at 

kunne sende dem til jer sammen med nye 

billeder. 

Endelig på besøg igen 

Der har ikke været tilsyn på Happy Home siden 

februar 2020 på grund af covid-19. Nu skal jeg 

forhåbentlig afsted igen i februar 2023. Det 

bliver dejligt at se børnene igen, og at se 

hvordan Happy Home har klaret sig. Vores 

årlige besøg har også været savnet af børn og 

voksne på Happy Home. Jeg har derfor også 

været nødt til at genbruge mine billeder. 

Tusind tak for jeres store hjælp og støtte 

Slutteligt sender jeg og Verdens Børn vores 

bedste ønsker om et godt nytår til jer alle. 

 

Med venlig hilsen 

Per Lindrup 

 Projektansvarlig  

 

 

 


