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Shiny havde et par gode år, hvor 
hun blomstrede op og nød sin nye 
tilværelse sammen med de mange 
veninder, hun fik på college. Hun er 
en dygtig elev og oplevede derfor 
også succes med sine studier.
 Men for nylig indhentede fortiden 
hende igen. Faren havde for mange 
år siden bestemt, at Shiny skulle 
giftes med en ung mand fra hans 
familie, og nu krævede den unge 
mand, at brylluppet blev arrange-
ret. Det var Shiny bare ikke enig i, 
for hun ønsker ikke at blive gift nu. 
Hendes ønske er at gennemføre 
sin uddannelse, få et job, finde en 
mand hun elsker og derefter blive 
gift.
 Shiny gjorde derfor det helt 
utænkelige, at hun gik imod sin fars 
vilje og sagde nej til at blive gift 
med den unge mand.
Det er en meget stor skam i Indien, 
hvis en kvinde siger nej til et arran-
geret ægteskab, og den forsmåede 
unge mand valgte derfor at opsøge 
Shiny på college sammen med en 
anden ung mand. De brød ind på 
college om natten og overfaldt 
Shiny, som igennem længere tid 
blev slået og mishandlet, før de to 
unge mænd stak af.

 Det burde ikke kunne lade sig 
gøre, for pigernes collegeområde 
burde være bevogtet, men den nat 
var der ingen vagt til stede.
 Shiny blev hastet på hospitalet, 
hvor hun lå på intensiv i nogle dage, 
og hvor hun blev scannet af hensyn 
til at få afklaret, om hun havde 
indre skader. Dette var heldigvis 
ikke tilfældet, så efter en uges 
indlæggelse var hun klar til at blive 
udskrevet.
 Spørgsmålet var bare, hvor hun 
kunne blive udskrevet til. Derhjem-
me ventede den meget vrede far, 
der jo i forvejen var meget voldelig 
og som bestemt ikke var blevet 
mildere stemt efter Shinys afvisning 
af det arrangerede ægteskab. 
Og college turde hun ikke vende 
tilbage til, for hun frygter, at de to 
mænd opsøger hende igen for at 
slå hende ihjel, eftersom hun stadig 
ikke vil giftes.
 College var heller ikke begejstret 
for at få hende tilbage, for de frygter 
at Shinys familie vil kræve erstatning, 
hvis de to mænd bryder ind igen og 
skader eller dræber Shiny.
 Lige nu er det derfor arrange-
ret, at Shiny ikke kommer tilbage 
til college, men hun opholder sig 

hos en familie, som har relation til 
moren og derfra forbereder Shiny 
sin afsluttende eksamen i decem-
ber måned. Heldigvis mangler hun 
kun den afsluttende eksamen, og 
derefter vil hun kunne søge arbejde 
som sygeplejerske i en anden del af 
Indien eller måske endda i udlandet.
 Shinys historie er et levende  
bevis på, hvor hårdt livet er for 
piger og kvinder i Indien og hvor 
lang vej der er, før man kan tale om 
ligestilling.
 Men hendes historie er også 
et bevis på, at pigerne gennem 
uddannelse bliver mere bevidste og 
selvstændige, hvilket vi tror på, er 
vejen frem, for at give pigerne i In-
dien en bedre tilværelse med tiden.
 Og så krydser vi fingre for at 
Shiny består sin eksamen i decem-
ber og kommer godt videre til en 
forhåbentlig bedre tilværelse. Hvad 
der sker, hvis hun ikke består? Vi ved 
det ikke, vi har ikke nogen løsning 
på hånden, men det er helt sikkert, 
at vi ikke også svigter hende, så vi 
finder et sted, hvor hun kan være i 
fred, indtil hun kan sendes vide-
re med et eksamensbevis under 
armen.
 Hvis nogen tænker på, hvad der 
skete med de to unge mænd, kan 
vi oplyse, at de blev anholdt sam-
me dag. Den ene blev løsladt med 
det samme, mens den anden blev 
tilbageholdt til dagen efter. Der er 
rejst en form for tiltale mod den ene 
unge mand, men det er tvivlsomt, 
om der kommer nogen retssag ud 
af det. 

Nytter det noget?
Nogle af nyhedsbrevets læsere vil muligvis kunne huske 
omtalen af pigen Shiny. ”Let Shiny shine” skrev vi som 
overskrift på et tidspunkt, hvor pigen var blevet reddet fra 
sin meget voldelige far og var flyttet ind på college, hvor 
hun skulle i gang med at læse til sygeplejerske og hvor hun 
ikke længere skulle arbejde som husslave for faren og blive 
udsat for hans overgreb.
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Middelfart Sparekasse donerede 
tidligere på en året en stor bunke 
kuglepenne til børnene i Indi-
en. Kuglepenne er i høj kurs og 
bestemt ikke noget, man bare har 
adgang til som herhjemme.
 Kuglepennene blev derfor delt 
ud med en enkelt til hver elev da 
skoleåret startede i juni måned 
og vakte meget stor glæde.
 Børnene var ikke alene meget 
glade for at få en uventet gave, 

men der er også for disse børn 
noget helt særligt over at få en 
gave, som kommer fra Vesten.
 Hvis man som sponsor skriver 
sammen med sin elev, er det 
derfor en meget god ide at 
putte nogle småting i kuverten, 
som f.eks. stickers, glansbilleder 
eller lignende, som ikke fylder 
noget, men som børnene virkelig 
værdsætter fordi det kommer fra 
Danmark. 

Kuglepenne fra 
Middelfart Sparekasse

Vanskelig start på skoleåret

www.dendanskehjaelpefond.dk

Børnene i 
Kerala har 
brug for hjælp
Som nogle af jer måske har set i avisen eller på TV er der lige nu voldsomme oversvømmelser flere steder i Indien. Monsunregnen har været meget hård i år, og især i staten Kerala er situationen særdeles alvorlig. Vi har ingen sponsorbørn i Kerala, så alle “vores” børn er i sikkerhed, men skolebørnene i Kerala har meget brug for hjælp.

Alle skoler i Kerala er lukkede, og mange af bygningerne ligger under vand. Mange private hjem er også fuldstændig ødelagte af vand.
Når børnene kommer tilbage til skolen, vil de derfor mangle alt – skolebøger, blyanter, kuglepenne, notesbøger, skoleuniformer osv.

For mange af børnene vil tilværelsen være ændret for altid. Der er allerede  mange mennesker, som er omkommet, og dødstallet forventes at stige –  så mange vil have mistet familiemedlemmer. 

De fattige familier vil ikke have mulighed for at købe nyt skole- materiale til børnene, og børnene vil derfor have vanskeligt ved at få noget udbytte af undervisningen uden tekstbøger osv. Den indiske stat planlægger at uddele skolebøger, men det er slet ikke tilstrækkeligt til at hjælpe de mest ramte børn.

Vi samler ind til de fattigste af børnene, så vi, når skolerne åbner igen, kan forsyne dem med uniformer, skoletasker og skolemateriale. Alle indsamlede midler går direkte til børnene og alle beløb er velkomne, store som små.
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Donationer 
kan indbetales til 

vores konto 
i Danske bank 

reg.nr. 3262 
kontonummer 

0826022

Tak

Skoleåret starter i juni måned, men som 
regel varer det nogle uger, før alle børnene 
er tilbage på skolen for de bor nogle gange 
meget langt fra skolen, og andre gange skal 
de først hjælpe forældrene med markarbejde 
eller andet, før der kan blive tid til at genop-
tage skolegangen.
 I år startede regnen i juli måned og fort-
satte i mange uger. Rigtig mange skolebørn 
kom ikke i skole, for det var farligt at begive 
sig ud og børnene har ingen beskyttelse mod 
regn og blæst, de har kun deres skoleuniform.
 Fejringen af Indiens nationaldag den 15. 
august druknede også helt. Kun på skolen i 
Machilipatnam trodsede man vejret og holdt 
en ceremoni i skolegården, hvor man hilste på 
flaget og sang nationalsangen sammen.
 De meget voldsomme regnmængder var 
også årsag til, at vi lidt utraditionelt valgte at 
starte en indsamling til ofrene for oversvøm-
melserne i staten Kerala, selvom vi ikke har 
sponsorbørn i den stat. Vi sendte en flyer til 

de sponsorer, som vi har emailadresser til, for 
at undgå at bruge penge på porto. Det er 
stadig ikke for sent at deltage i indsamlingen.
 Vores indsamling går ikke til nødhjælp 
i den forstand at der købes mad, tæp-
per eller lignende, men vi ønsker at hjælpe 
skolebørnene med at komme tilbage til en 
normal hverdag så hurtigt som muligt, så de 
kan genoptage undervisningen. Derfor går 
vores indsamlede midler til køb af skolema-
terialer, skolebøger, sko og uniformer for de 
familier, som har mistet alt under oversvøm-
melserne, og som ikke har råd til selv at købe 
nyt til børnene. Opfordringen til at støtte 
vores indsamling gentages derfor her. Vi har 
nu i mellemtiden også fået Mobil Pay, så 
beløb kan indbetales via Mobil Pay på 75981.
 Tak til alle som allerede har doneret til 
dette formål og på forhånd tak til jer, der 
vælger at deltage i indsamlingen nu. Vi 
vender i næste nyhedsbrev tilbage med en 
opfølgning på indsamlingen. 

Skoleåret 2018- 2019 er i fuld gang i Indien, men det har i år været en 
vanskelig start. Den årlige monsunregn plejer at være slem, men den 
var i år meget voldsommere og varede længere end normalt.
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Middelfart Sparekasse
støtter Den Danske Hjælpefond

Tips og Lotto midler 2017
I 2017 fik vi ca. kr. 25.000 fra Kulturstyrelsen til brug til indkøb af nye skolebænke til 
skolen i Avanigadda.
 Som vi tidligere har skrevet om, har vi fået lavet en ny bygning på skolen i 
Avanigadda, men skolebænkene, som skolen havde i forvejen var meget gamle 
og slidte, og en del af børnene sad på gulvet under undervisningen.
 Vi har for pengene kunnet købe 76 skolebænke, som er fordelt med 8 bænke i 
hvert af de nye 8 klasseværelser og 12 bænke i den gamle bygning på skolen.
 Hvert klasseværelse har plads til 30 elever, så det er rigtig mange børn, disse 
penge er kommet til gode, så de hver dag har mulighed for at sidde på en bænk 
med et bord og dermed få mest muligt ud af undervisningen.
 De nye klasseværelser er meget tæt på at være helt færdige, men den meget 
kraftige monsun regn i år har gjort det vanskeligt at få det sidste malerarbejde 
afsluttet. Klasseværelserne er alle taget i brug og både elever og lærere er meget 
stolte af den nye skolebygning.

Vi håber i det næste nyhedsbrev at kunne vise billeder af det færdige resultat. 

Julegave 2017
Som de flittige læsere af vores 
nyhedsbrev ved, er vi lidt bagefter 
med at uddele julegaver på grund 
af den manglende tilladelse til 
at overføre penge til Indien, som 
plagede os tidligere.
 Vi er nu nået til julegaven for 
2017, som er uddelt til alle vores 
sponsorerede børn. Af de beløb, 
som sponsorerne indbetaler, 
afsættes der kr. 50 årligt til en 
julegave.
 Julegaven 2017 var en ny 
skoleuniform, 6 notesbøger og 
farveblyanter til børnene fra 
børnehaveklasse til 4. klasse og 
geometrisæt for børnene fra 4. til 
12. klasse.
 Collegeeleverne fik en ny 
skoleuniform, 6 notesbøger og 3 
kuglepenne med rødt, grønt og 
sort blæk, som de bruger i under-
visningen.

Tak til alle vores sponsorer for
 jeres bidrag. 


