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Udsigt over campus, hvor børnene leger  

 

Morgensamling for børnene på Avilash Academy 

 

 

 Avilash Academy 

 

Sandip og hans kone Hasi byder velkommen til 

jubilæumsfesten 

 

Kære faddere og projektstøtter  
 
Endelig normale tilstande 

Efter to lange år med lukning grundet covid-19 kunne ’Dip 

Children’s Campus åbne portene ud til samfundet og tage imod 

alle de børn, der havde været hjemsendt i nærved to år. Sandip 

Chatterjee - lederen af børnehjemmet - havde dog gjort meget for 

at kunne holde på så mange som muligt, idet han vidste, at 

familierne i forvejen var pressede og endnu mere i corona-tiden. 

Mange børn vendte desværre ikke tilbage. De var enten sendt i 

arbejde af deres familier, var blevet gift eller havde rent faktisk 

magtet at afslutte deres skolegang/ uddannelse. 

 

I dag er der 142 hostel børn og 144 hjemmeboende børn, der 

støttes af Verdens Børn. En mindre gruppe børn støttes af en 

hollandsk organisation ”Stichting Children of Durgapur” 

 

Sundhed 

Ingen af børnene havde været smittet med covid-19. Imidlertid 

lagde en skoldkoppeepidemi det meste af hjemmet ned for en tid, 

men nu er alle raske og sunde. 

 

Skole 

Trods lukning af skoler har alle børnene bestået deres respektive 

eksaminer, givetvis fordi der blev sørget for tutorundervisning 

under corona- pandemien. I dag kører ’Dip Children’s Campus på 

vanlig vis. Sandip arbejder for, at alle børn får en uddannelse, der 

kan give dem selvforsørgelse, og derfor læser mange af børnene 

videre på college eller bliver hjulpet til en erhvervsuddannelse. 

 

Besøg i december 

I næsten tre år har Verdens Børn ikke kunnet besøge vores 

projekter i Indien, men endelig er det lykkes. Vi var to 

projektansvarlige, der besøgte Vestbengalen i december måned 

efter et udtrykkeligt ønske fra Sandip. ’Dip Children’s Campus 

havde nemlig 10-års jubilæum. Og det skulle vi deltage i. 

I øvrigt har en af os, Merete, fulgt hjemmet fra den første start, 

hvor børnene rykkede fra Sonatala ved Kolkata til Durgapur. Jeg så 

stedet, da det blot var en åben mark med palmetræer på, og jeg 

var med til indvielsen for 10 år siden. Udbygningerne er aldrig 

stoppet. Indledningsvis var der kun tre bygninger - børnenes hus 

(der i dag er drengenes hus), en spisesal/ køkken og en 

administrationsbygning. Senere kom pigernes hus tegnet og 

finansieret af Ingeniører uden Grænser. Af overskydende 

materialer fra byggerierne blev der bygget et mindre hus      



  

 

 

Dans på scenen 

 

 

Tilskuerrækkerne med Avilash Academy i 

baggrunden 

 

 

Karatetime med spisehuset i baggrunden, hvor 

den næste udvidelse er påbegyndt på taget.  

 

 

Godt nytår fra ’Dip Children’s Campus 

til computer-lab , men det blev senere konverteret til Avilash 

Academy - en English Medium School - hvor to ekstra etager blev 

tilføjet i takt med øgningen af skoleklasser. Seneste skud på 

stammen er en ekstra etage på drengenes hus også til Avilash 

Academy, og der er en ekstra etage i vente oven på spisehuset. 

Miljøet 

Campus er på ca. 3,5 tdr land. Der er, udover store sports- og 

legefaciliteter til børnene, grøntsagsland, fire køer, som leverer 

forbruget af mælk, en emu som kæledyr, høns til æglægning, 

ænder til æg og en dam til fisk. De ældste børn går på den lokale 

skole, der ligger som nabo til campus, resten går på Avilash 

Academy. Det er et smukt og varmt miljø, børnene vokser op i. 

Alle de ansatte er dedikerede mennesker, der kun vil det bedste 

for børnene. 

 

Sport 

Karate er den altoverskyggende interesse for samtlige børn. Hver 

lørdag trænes de i to timer, og der er allerede flere farver på 

bælterne. Et hold fra ’Dip Children’s Campus vandt en 2. plads i en 

større mesterskabskonkurrence i Vestbengalen. Og der danses og 

spilles forskellige former for boldsport dagligt. En basketbane er 

under opførelse 

 

Besøget 

Jess (projektassistent) og jeg havde et begivenhedsrigt besøg med 

mange gode oplevelser. Det var godt at konstatere, at på trods af 

corona-pandemi i to år er det lykkedes at køre videre og give 

børnene en tryg skolegang. De fleste vendte heldigvis tilbage. Vi 

kan se, at alle børnene er i trivsel og har det godt. 

 

Tak  

Med ønsket om et godt nytår sender Sandip alle faddere og 

støtter sin varmeste tak for al den hjælp ’Dip Children’s Campus 

har modtaget, for uden den, ville dette fantastiske sted ikke 

eksistere.  

 

Også Verdens Børn takker for jeres hjælp og støtte. En særlig tak 

til Sandip Chatterjee, for uden hans entusiasme og engagement 

ville der slet ikke have været et ’Dip Children’s Campus 

 

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 

 

Jess Møller-Hansen og Merete Hansson 
Projektansvarlig assistent og PA for ’Dip Children’s Campus 


