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Børnene er sunde og glade 

 

Breve fra fadderne er altid kærkomne 

 

Der kvitteres med et brev og en tegning til 

fadderen 

Kære faddere og projektstøtter                                       

Det blev et dejligt gensyn med både børn og 

personale, da jeg i november igen fik mulighed 

for at besøge børnehjemmet og skolen i 

Kariyalur. På grund af coronaen var det næsten 

tre år siden, jeg sidst havde været der, og det 

var godt at se, at tilstandene nu igen er 

normale. Kariyalur er et godt og velfungerende 

sted, hvor omkring 350 børn og unge har en 

god og tryg opvækst. 65 af børnene har 

fadderskaber hos Verdens Børn, de øvrige 

børn støttes af en amerikansk organisation. 

Sunde og glade børn 

Børnene havde det godt og var sunde og glade. 

Der er kommer en del nye børn, og de var 

præget af, at det har været svært for de fattige 

familier at skaffe penge nok til mad under 

nedlukningen. Uddelingen af nødrationer har 

holdt den værste sult fra døren, men de 

nyankomne børn var små af vækst og meget 

tynde. Der bliver gjort meget ud af, at alle børn 

og unge på Kariyalur får ekstra god mad efter 

nedlukningen.To gange om ugen får de kød, og 

de øvrige dage får de et hårdkogt æg. Resten 

af maden består af ris med grøntsagssovs eller 

retter med grøntsager og daal eller linser. Det 

er en god og proteinrig kost, som nok skal få 

dem til at vokse og tage på i vægt.  

Dagligdagen på børnehjemmet 

Jeg tilbragte tre dage på børnehjemmet, og det 

giver gode muligheder for at få et indtryk af, 

hvordan dagligdagen fungerer. De unge 

mennesker, wardens, der tager sig af børnene 

uden for skoletid, er sympatiske og 

omsorgsfulde, og omgangstonen mellem børn 

og personale er rigtig god. Børnene virker glade 

og tillidsfulde, og mit indtryk er, at de blevet 

mere åbne og frie end tidligere.  

tidligere besøg. 

  



 

 

Det er altid en særlig glæde at gense de 

børn, jeg kender fra de tidligere besøg 

 

Vaskedag 

 

Hele drengegruppen og pigegruppen 

 

Og alle pigerne 

Uddelingen af de ugentlige madrationer har 

Skolegang og uddannelse 

Jeg er kommet på børnehjemmet siden 

begyndelsen af 2006, og i årenes løb er 

undervisningen og undervisningsmaterialet 

blevet væsentlig bedre. Skolebøgerne er af 

bedre kvalitet nu, og de mindste har fået 

engangsmaterialer i matematik, der minder om 

de bøger, danske elever har. To af drengene 

har fortsat deres uddannelse efter 12. klasse. 

De bor nu på et kollegium i lavlandet, hvor 

deres gymnasium ligger, men er stadig knyttet 

til børnehjemmet. Videreuddannelse er ikke 

gratis i Indien, og fadderbidraget bliver brugt til 

at betale skolepengene med.  

Pigernes fremtid 

Det lykkes ind i mellem at få piger videre i et 

uddannelsesforløb, men det er svært. Så længe 

pigerne bor på børnehjemmet er de i sikkerhed, 

men de fleste forældre vælger at bortgifte 

pigerne, når de forlader 12. klasse. De mener, 

at pigerne på den måde er bedst sikret mod 

overgreb. 

Monsuntid og vaskedag 

Det er monsuntid i Sydindien i november, og alt 

var grønt og frodigt efter den megen regn. Da 

solen igen kom frem, benyttede især pigerne 

lejligheden til at få vasket tøj, som hurtigt tørrer 

i det kraftige solskin. Børnene skal selv sørge 

for at vaske og reparere deres tøj, så indiske 

børn lærer at blive selvhjulpne. 

Tak for jeres støtte i 2022 

Fra børn og ledelse på børnehjemmet i 

Kariyalur samt fra Verdens Børn og Per Lindrup 

og mig sendes en stor tak til både faddere og 

projektstøtter for jeres bidrag i 2022. 

Samtidig ønsker vi jer alle et godt nytår! 

Venlig hilsen 

Hanne Matthiesen 

Projektansvarlig for Kariyalur 


