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Mount Kanchanjunga i Nepal , set fra Albella 

 

Heshron og Ebi omgivet af Albella-drenge 

 

Primary School på Albella  

 

Karate- hvor herligt og læreren er med 

Kære faddere og projektstøtter  

 
Endelig næsten normale tilstande 

Efter to lange år med lukning grundet covid-19 fik Albella Boys 

Home lov til at kalde deres børn tilbage til Albella, og alle kunne 

genoptage normal skolegang fra marts måned. For Heshron og 

Ebi, forstanderparret, har det været et år fyldt med usikkerhed og 

frygt for Albellas fremtid. Den indiske regering kræver nemlig, at 

alle institutioner, der modtager støtte fra udlandet skal have et 

såkaldt FCRA-certifikat for at kunne modtage pengene. Denne 

tilladelse kom endelig i september måned. Samtidig har Albella 

fået forbud imod at optage nye børn indtil marts 2023 grundet 

corona-restriktioner. Det er ærgerligt, for mange børn står nu på 

venteliste til en plads i Albellas trygge hjem. 

I dag er der omkring 100 hostel-drenge og ca. 100 hjemmeboende 

børn, hvoraf Verdens Børn støtter 33 hostel-drenge og 34 

hjemmeboende drenge og piger. Det er et stort fald, der alene 

skyldes corona-nedlukningen. Mange af børnene kom til Heshrons 

store sorg aldrig tilbage. Nogle fik arbejde for at hjælpe til med 

deres familiers økonomi, og andre blev gift. Den håndsrækning i 

form af madrationer, som blev givet fra Albella, har ikke i alle 

tilfælde været tilstrækkelig. 

Sundhed 

Ved tilbagekomsten var mange af børnene blevet meget tynde, og 

flere var febersyge og forkølede. Men takket være kærlig pleje på 

Albellas infirmeri kom de sig hurtigt. Infirmeriet passes af en af de 

ældste drenge, der har sin faste soveplads der, og Ebi, der er 

læge, sørger for den rette behandling. Ingen af børnene har været 

ramt af covid-19, og de er alle ved godt helbred i dag. 

 

Skole 

Trods lukning af skoler har alle Albellas børn bestået eksamen til 

næste klasse, givetvis p.g.a. at der blev sørget for undervisning 

under corona-pandemien. I dag kører Albella på vanlig vis. 

 

Ny legeplads 

En af vores faddere donerede penge til en fantastisk flot ny 

legeplads med gynger, vipper og klatrestativ. Der er lagt ca. 110 

m2 kunstgræs ud under legepladsen, hvilket gør den meget mere 

sikker. Albella ligger på klippegrund, så det gør ondt, hvis man 

falder ned fra et klatrestativ. Der er planer om at lægge yderligere 

kunstgræs ud til en cricketbane. Drengene er meget begejstrede 

for den flotte græsplæne, der også er god at hvile sig på. 

 

      



  

Gamle Albella-drenge på besøg 

 

  

Mohammad Samsher på besøg 

 

Julegaveuddeling, nyt tøj skal prøves. 

 

Godt nytår fra Albellas fine nye græsplæne 

Old Albella Boys 

Sidste år fortalte jeg om en gruppe af tidligere Albella-drenge, der 

har dannet en gruppe: ”Old boys alumni Association”, hvis formål 

er at støtte andre Albella-drenges fremtidige uddannelse. Flere og 

flere gamle elever støtter op om dette initiativ, således også 

enkelte faddere.  

 

Gamle Albella-drenge kommer ofte på besøg på hjemmet for at 

sprede glæde og fest blandt børnene. En af de mange tidligere 

drenge, Loken Sherpa, har fået en uddannelse som bibliotekar og 

kommunikationsrådgiver. Han bor i Kalimpong, hvor Albella ligger, 

og han er en hyppig gæst. En anden, Muhammad Samsher, var en 

hjemmeboende elev, hvis forældre er tidligere spedalske (en 

hyppig sygdom i Himalaya). Han fik en uddannelse inden for 

politiet og er i dag leder af en specialstyrke i politiet 

  

Sport 

Normalt deltager drengene løbende i forskellige konkurrencer i 

fodbold eller bordtennis. Der har imidlertid ikke været etableret 

sportsbegivenheder i området i det forløbne år. Til gengæld 

foregår der megen aktivitet med fodbold, bordtennis og 

forskellige andre sportsaktiviteter på Albella. 

 

Julegaver 

I december holder de julefest, hvor alle børnene - både hostel-

drengene og de hjemmeboende børn - får julegaver. Det er en 

festdag, hvor pakker og god mad, dans, sang og underholdning 

sender de børn, som gerne vil og kan fejre julen med deres 

familie, godt hjem på juleferie. 

 

Tak  

Heshron og Ebi sender jer alle deres varmeste tak for jeres støtte 

til alle børnene knyttet til Albella og ønsker jer - sammen med 

Verdens Børn - et glædeligt og godt nytår. 

 

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 

 

Charlotte Larsen og Merete Hansson 
Projektansvarlige 


