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Børnehjemmets alleryngste er kun 4 år. Det 

var første gang, hun fik en kage, og den blev 

nydt! 

 

En af de yngste drenge 

 

Børnene er sunde og glade, har liv i øjnene og 

en god energi 

Kære faddere og projektstøtter                                       

Det blev et dejligt gensyn med både børn og 

personale, da jeg i november igen fik mulighed 

for at besøge det lille børnehjem i V Sithur. 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. Der bor kun 

knap 50 børn på børnehjemmet, der 

udelukkende støttes af Verdens Børn, og jeg 

har derfor god mulighed for at kende alle 

børnene. 

Børnene trives godt 

Børnene har det godt, de var sunde og glade 

og i god trivsel. Efter nedlukningen, hvor mange 

af dem kun har fået det allermest nødvendige 

at spise, får de nu ekstra god mad, og de har 

taget på og er igen begyndt at vokse. Der var 

kommet en ny kok, og børnene fortalte, at de 

får særlig god mad hver eneste dag, kylling en 

gang om ugen og et hårdkogt æg de dage, hvor 

de ikke får kylling. De får også et glas mælk 

hver dag og masser af grøntsager i den 

krydrede sovs, der bliver serveret sammen med 

ris eller linser. 

Dagligdagen på børnehjememet 

Jeg var i V. Sithur fra fredag til mandag, og det 

giver et godt indblik i dagligdagen på 

børnehjemmet. På hverdage har børnene ikke 

megen fritid. De står tidligt op og gør rent, 

vasker tøj, går i bad og laver lektier før 

morgenmaden. Omkring klokken 8.30 går de i 

samlet flok til regeringsskolen, der ligger i 

landsbyen ca. 1 km fra børnehjemmet. Når de 

kommer hjem fra skole omkring klokken16.30 

har de en halv times pause til leg og afslapning, 

før der igen skal laves lektier indtil 

aftensmaden, og efter aftensmaden er det så 

sengetid.  



 

 

 

 

 

 

 

Weekendaktiviteter  

I weekenden er der til gengæld god tid til leg og 

hygge. Ligesom ved tidligere besøg havde 

forskellige donationer fra faddere givet 

mulighed for indkøb af farveblyanter, bolde, 

sjippetove og forskellige spil, der kom i brug 

med det samme 

Nyt tøj og udflugt 

Ud over penge til spil og sportsting, er der også 

fra projektstøtter og faddere kommet 

donationer, så alle børn får nyt tøj til jul. De 

resterende penge vil blive brugt til en udflugt for 

børnene en gang i det nye år. 

Uddannelse 

Der er fem unge, der har fortsat deres 

uddannelse efter at have afsluttet 12. klasse. 

De bor ikke længere på børnehjemmet, men 

bor enten hos deres forældre og tager med bus 

til deres gymnasium eller bor på et kollegium 

ved deres uddannelsessted. Fadderbidraget 

bliver brugt til at betale skoleudgifterne og 

udgifterne til kollegierne. Disse unge hører 

stadig under børnehjemmet, og lederen 

Benjamin Sudhakar har tæt kontakt med dem. 

De kom også på besøg i weekenden, og det 

var en fin oplevelse at se, hvor godt de udvikler 

sig. 

Mobiltelefonen giver muligheder 

Et par af de store drenge havde fået 

mobiltelefon og læste nyheder på den hver dag. 

Det var tydeligt, at de er blevet mere oplyste og 

interesserede i verden omkring sig.  

Tak for jeres støtte i 2022 

Fra børn og ledelse på børnehjemmet i V Sithur 

samt fra Verdens Børn, 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 V Sithur 

Projektansvarlig  


