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Kære faddere og projektstøtter.                                       

Efter to års nedlukning af børnehjem og uddannelsesinstitutioner tillod 

staten Vestbengalen i februar endelig, at børnene kunne vende tilbage til 

skolerne og slippe fri af coronaens skygge.Vi har i tidligere rapporter og 

nyhedsbreve beskrevet, hvilke udfordringer børnene og deres familier 

ude i de fattige landsbyer stod med, og hvad Khelaghar gjorde for at 

hjælpe dem. Med den økonomiske ballast i ryggen fra hovedsageligt 

Verdens Børns faddere var det muligt at bevare kontakten til de fleste 

børn, og nu er troen på og håbet om en tryggere opvækst og bedre 

fremtid endelig vendt tilbage.   

Istandsættelser 

Det har været en befriende genfødsel af Khelaghar. For at leve op til 

statens regulativer blev samtlige bygninger vasket ned og malet igen fra 

inderst til yderst, og der blev foretaget de nødvendige ændringer i 

indretningen af sove- og sanitetsforhold, inden børnene igen flyttede ind. 

Vandbeholdere og vandledninger blev renset i bund. Elektriske 

installationer blev efterset, og der blev opsat endnu flere lamper og 

ventilatorer på sovesalene. Klasserne fik nye bænke og borde, og i det 

hele taget blev alle møbler sat fint i stand. Det var et kæmpe arbejde – 

som blev gjort med smil på læben. For det var en stor glæde igen at 

klargøre rammerne og fundamentet for et hjem og en skolegang for de 

ca. 100 piger. Stedet fyldes igen nu af barnelatter. Ånden er tilbage. 

Årets gang 

Året gik fra februar sin normale gang. Repræsentanter fra staten 

kommer jævnligt på besøg og kontrollerer undervisning, sociale og 

hygiejniske forhold, økonomi, sikkerhed mv. Læger og sygeplejersker 

kommer jævnligt og afholder sundhedsdage for hjemmet og de lokale 

beboere – alle piger over 12 - er f.eks. blevet vaccinerede mod covid. 

Eksaminer finder sted i maj og i december; ferierne ligger i juni, pga. 

varmen, og i oktober ifm. afholdelsen af Durga Puja. 

 

Traditioner, som er genoptaget, og som alle glæder sig ekstra over, er 

den store, farverige forårsfestival i marts; udlevering af nye kjoler til alle i 

april ifm. det bengalske nytår samt i september ifm. Durga Puja; kabaddi-

sportsturneringen samt fejringen af poeten Tagore i maj, videnskabs-

temadage i maj og i september; fejringen dels af uafhængighedsdagen 

samt af monsunens afslutning i august. Endeligt er der også i september 

fejringen af lærernes dag, fejringen af fødselsdagen for Khelaghars 

grundlægger Maitrayee Devi, samt afholdelsen af en større kulturfestival. 

Tak for jeres støtte 

Hjerteligt tak for i år og godt nytår. I de kommende nyhedsbreve vil vi 

bl.a. skrive om færdigindretningen af den nye køkkenbygning, om en 

større overhaling af legepladserne, samt om udvidelsen af den ene 

sovesal, så man kan optage endnu flere piger. Hvor er det dejligt igen at 

kunne overbringe gode nyheder!   

Lars Manniche (PAA) og Flemming Løfgren Wakabayashi, 

Projektansvarlig 

Projektstøtte kan oprettes fra 100 kr. og opefter om året og kunne måske 

være interessant for familiemedlemmer eller venner 

 


