
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
St. Joseph´s Development Trust driver tre VB 
støttede børnehjem i Sydindien. 

 

 
Personalet omkring børnene på St. Joseph. 
 

 
Hytterne, som børnene bor i som små familier. 

 

 

En gruppe piger fra Pudhu Vasantam børnehjemmet 
 

Kære faddere og projektstøtter 
St. Joseph´s Development Trust (SJDT) er et stort projekt, der 
startede i 1992, og der er i dag seks forskellige børnehjem tilknyttet. 
Heraf støtter Verdens Børn direkte de tre. Hvert år sender vi ca. 
800.000 kr. til projektet, hvilket sikrer trygge rammer og skolegang for 
355 børn og unge.  

 

Status for 2022 

I oktober 2022 var vi så heldige, at vi nye projektansvarlige kunne 

besøge SJDT i Indien. Dr. I. Sebastian, som er den lokale leder for 

SJDT, havde lagt et rigtigt fint program for os, og vi kom omkring og 

så/oplevede alle børnehjemmene og mere til. Vi var der i en af 

Indiens største højtider, Divali (lysfestival), så vi fik ekstra mange 

oplevelser sammen med børnene og personalet dernede. 

Dr. I. Sebastian har helt styr på tingene på SJDT børnehjemmene.   

Vi fik indblik i ”indskrevne” børn, dagsstrukturer, kost og hygiejne, 

boligforhold, økonomi og meget mere. Børnene bor godt i mindre 

hytter, hvor de er 8 - 16 i hver, så de bliver som små familier. Vi 

oplevede glade børn, der er gode til at hjælpe hinanden og griner og 

har det sjovt. De var meget nysgerrige og var omkring os i de seks 

dage, vi boede på børnehjemmet. 

 

Breve direkte til dit sponsorbarn  

På SJDT har de en procedure mht. post til og fra børnene. Breve 

bliver gennemgået og oversat af en voksen. Derved er det muligt med 

direkte kommunikation mellem faddere og børn.  

Det er derfor muligt løbende at sende breve til jeres sponsorbarn, og 

det vil vi naturligvis gerne opfordre jer til at gøre. I kan være helt sikre 

på, at der vil komme svar retur. 

 

Mere information direkte til dig – kræver din emailadresse 

Vi vil så gerne sende endnu mere information og flere billeder ud 

direkte til jer, men det kan vi kun, hvis vi har jeres email-adresser. 

Lige nu har vi kun mail på ca. halvdelen af jer. Send derfor meget 

gerne en mail til nj@verdensboern.dk eller tbh@verdensboern.dk, så 

sørger vi for at registrere den i vores system. Bruger du ikke selv 

email, kan vi også bruge et andet familiemedlems email.Så sikrer vi, 

at du får mere direkte information. På forhånd tak for hjælpen  . 

 

Mange succeshistorier fra St. Joseph’s 

Vi hilste på mange voksne, der engang har boet på et af 

børnehjemmene og i dag har uddannelse, job og familie takket være 

den støtte, de har fået igennem SJDT og Verdens Børn. Det var 

fantastisk at se effekten af den indsats, der igennem mange år har 

givet udsatte børn en reel chance for at skabe sig en bedre fremtid. 
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Børnene fra Pudhu Punal er klar til skole. 

 

 
Børnene har vasket deres farverige tøj. 

 

 
Drengegruppe fra Pudhu Punal børnehjemmet 
 

  

St. Joseph´s scholarship program gør en stor forskel 

En del af de børn og unge, der støttes via Verdens Børn, bor ikke på 

børnehjemmene, men ude i de omkringliggende landsbyer. Støtten 

på enten 130 eller 210 kr. pr. måned går derfor direkte til at betale for 

de gode skoler, de er indskrevet på. Det kan være grundskoler, men 

der er også en del unge, der via dette scholarship-program, får 

mulighed at tage en god videregående uddannelse. Noget der ellers 

ikke ville være muligt for en pige fra fattige kår. 

I hver landsby er der tilknyttet en koordinator, der følger de unge tæt 

og sikrer, at de er vedholdende med uddannelsen, består 

eksamenerne og bliver udskrevet af scholarship-programmet, når de 

er færdige. Under vores besøg var samtlige piger og drenge i 

scholarship programmet inviteret ind. Vi fik således mulighed for at 

høre deres historier og opleve, hvor meget støtten betyder for dem.   

 

2023 – hvad skal der ske 
Det vigtigste projekt i 2023 bliver at etablere en sundhedsklinik, der 

skal dække to af børnehjemmene. De var godt i gang med at etablere 

bygningens fundamentet, men mangler de resterende midler til at 

kunne færdiggøre bygningen. Vi aftalte, at vi forsøger at finde 

midlerne via donationer i Danmark, hvilket vi er godt i gang med. Vi 

håber på at kunne indvie sundhedsklinikken i 2023.   

 

Der var også en del af de lidt ældre piger, der efterspurgte mere 

engelskundervisning, da de sagtens kan se mulighederne ved at 

kunne kommunikere på engelsk. Her vil vi forsøge at etablere 

engelskundervisning på børnehjemmene. 

 

Derudover så kommer 2023 også til at handle om forbedret 

samarbejde mellem Verdens Børn og SJDT´s ledelse. Projektet er 

meget veldrevet, og vi skal i Verdens Børn optimere vores arbejde for 

at sikre dem bedst mulig støtte. 

 

Vi regner med at næste projektbesøg bliver i september 2023, så vi 

kan sikre et tæt samarbejde med Dr. I. Sebastian og hans gode 

personale. Alt sammen for at opnå den bedste trivsel for børnene.  

 
Stor tak til dig for at have støttet St. Josephs børn 
 
Det ville ikke være muligt at støtte SJDT så godt uden et stort antal 
trofaste og gavmilde danske familier, der ønsker at hjælpe et eller 
flere børn til en bedre fremtid i Indien. For det skal I alle have en stor 
tak.  
 

Venlige hilsner 
 

Nina Jæger og Tue Bo Hansen 
Projektansvarlige  

Børn fra Pudhu Udhayam fodrer deres geder 

 


