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Glædelig Jul 2018
 Vi ønsker  alle en glædelig ju l og et  godt  
nyt år  2019. 

Tusind tak for til alle sponsorer, 
bidragsydere og medlemmer for jeres 
hjælp igennem året. 

Vi glæder os til at fortsætte arbejdet i 2019 
og håber at I igen står bag os, så vi 
sammen kan gøre en forskel i Indien. 

Husk at bruge juledagene til at fortælle 
familie og venner om vores arbejde. Vi har 
rigtig mange børn, som venter på at få en 
god nyhed om, at de har fået en sponsor 
og vi har mange gode projekter, som vi 
gerne vil i gang med. 

Og husk, at man hos os kan hjælpe et barn 
for bare kr. 55 om måneden og at alle 
indbetalte beløb går direkte til børnene.   

Med venlig hilsen 

Pia Elk jær  og Git t e Egholm    

In t er n at ion al  Gi r l  Ch i ld  Day
Den 11. ok t ober  er  FN´ s int ernat ionale 
pigedag og i den anledning havde Red 
Barnet  i år  udarbejdet  en rappor t  om  
barnebrude, som  blev of fent l iggjor t  på 
dagen. 

Det er skræmmende læsning, for hvis 
udviklingen fortsætter som nu, vil 134 millioner 
piger, mange af dem under 15 år, være endt 
som barnebrude inden 2030. 

Dette svarer til, at ca. 2 
millioner piger under 18 år vil 
indgå ægteskab hvert år. 

Indien er desværre på listen 
over de lande, hvor det sker 
forholdsvis hyppigt, at 
mindreårige piger indgår 
ægteskab. Det er del af den 
indiske kultur, at mange 
forældre arrangerer 
ægteskaber, allerede mens 
pigerne er små, og det er også 
en del af kulturen, at piger 
bliver gift i en ung alder, for på 
den måde ikke længere at 
skulle forsørges af forældrene. 

Flere af vores sponsorer har 
også oplevet at få den lidt 
bitre besked om, at en pige, 
som de måske har hjulpet 
igennem flere år, er blevet gift 
allerede mens hun gik i grundskolen. 

Den gode nyhed, som man heldigvis også kan 
læse i rapporten, er, at uddannelse og 

oplysning er en afgørende faktor i kampen for 
at udrydde børneægteskaber. Iflg. rapporten 
ville op mod 50 millioner børneægteskaber 
kunne undgås, hvis alle piger gennemførte en 
uddannelse svarende til en dansk folkeskole. 

Selvom vi altså også i Den Danske Hjælpefond 
oplever det ulykkelige, at pigerne bliver gift alt 
for tidligt, er vi dog ret sikre på, at vi gør det 
eneste rigtige, nemlig at fortsætte med at give 

så mange piger som 
muligt en uddannelse, 
så de bliver bevidste 
om deres rettigheder 
og så de forstår 
betydningen af at 
have 
medbestemmelse 
over deres eget liv og 
fremtid. Vi er meget 
taknemmelige for 
hver eneste sponsor, 
som vælger at hjælpe 
et barn, og vi håber, at 
vi i 2019 kan hjælpe 
endnu flere. Del 
derfor meget gerne 
jeres erfaringer med 
at hjælpe et barn i 
Den Danske 
Hjælpefond, så vi 

forhåbentlig kan få mange nye sponsorer og 
være med til at arbejde imod, at de dystre 
udsigter i Red Barnets rapport bliver til 
virkelighed. 
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Oversvøm m else 
i Kerala
I ef t eråret  sam lede vi ind t i l  skolem at er ialer  
t i l  de børn, som  havde m ist et  alt , under  de 
m eget  voldsom m e oversvøm m elser  t idl igere 
på året . 
Vandet har trukket sig tilbage nu, men nu 
forestår genopbygningen af skoler, hospitaler, 
private hjem, veje, broer osv. Mange mener, at 
det vil tage 10 år inden de berørte områder vil 
være genopbygget. 
I november tog vores leder i Indien, Robert 
Franklin, den lange vej til Kerala for at uddele 
skolematerialerne. Robert kommer selv fra 
Kerala, og kender derfor denne stat godt, så 
han var klar over, hvor de værst berørte 
områder var. 
Der blev udvalgt to skoler, som materialerne 
blev uddelt på. Den ene skole ligger i byen 
Pathanamthitta, og denne skole ligger højt, så 
den blev under oversvømmelserne anvendt 
som evakuerings center, hvor folk, der havde 
mistet deres hjem, kunne sove den første tid, 
og hvor man samledes for at få nødhjælp, 

uddelt af forskellige nødhjælpsorganisationer. 
Rektor på skolen forestod i den første kaotiske 
tid uddeling af nødhjælpspakker og 
koordinerede, hvilke familier og områder 
nødhjælpsarbejderne skulle koncentrere sig 
om, så han har en meget god fornemmelse af, 
hvilke familier, der har været hårdest ramt. 
Der var på denne skole ca. 100 elever, som 
havde meget brug for hjælp, men vi havde kun 
mulighed for at hjælpe 35 elever på hver af de 

to skoler. Rektor ønskede, at børnene fik 
skoletasker, skolebøger og blyanter, for disse 
børn havde mistet alle ejendele under 

oversvømmelserne og havde svært ved at 
komme tilbage til undervisningen uden 
skolematerialer. Der var også et ønske om 
skoleuniformer, men så langt rakte vores 
indsamlede penge desværre ikke. 
For 35 børn på denne skole var det en dejlig 
dag, hvor de modtog en stor og uventet gave. 
Taknemligheden var meget stor. 
Den anden skole ligger i byen Kozenchery, hvor 
der også var et meget stort behov for hjælp. 
Også her havde rektor været aktiv i forbindelse 
med uddeling af nødhjælp under 
oversvømmelserne, og han var derfor også 
behjælpelig med at udpege de børn, hvis 
familier er fattigst og som ikke har nogen 
mulighed for at købe nye bøger og 
skolematerialer til børnene. 
35 børn på denne skole fik en skoletaske fyldt 
med skolematerialer, og også på denne skole 
var der stor taknemlighed. 
I det område, hvor skolen i Kozenchery ligger, 
falder der generelt meget regn og i år er det 
værre end normalt. Børnene på denne skole fik 
derfor en lille paraply med i skoletasken, så de 
kan komme nogenlunde tørre til og fra skole. 
Lærerne på skolen udtrykte et stort ønske om 
at få en paraply også, så Robert besluttede sig 
for at rejse rundt med offentlige 
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 Spisesalen i 
Ibrahim pat nam
 Vores samarbejdsskole i Ibrahimpatnam ligger 

tæt på en kyllingefarm, 
hvilket giver skolen store 
problemer med gener fra 
fluer. 

Store mængder fluer 
invaderer skolen og 
desværre også skolens 
spisesal og køkken. Det er 
umuligt at holde fluerne væk 
fra børnenes mad, hvilket 
naturligvis er både ulækkert 

og sundhedsfarligt. 

Vi samler derfor ind til ?fluefælder?, som med lys 
lokker fluerne til. Dette er bedre end gift, som 

skal anvendes i store mængder for at komme 
flueplagen til livs og som ikke er særlig 
hensigtsmæssigt at bruge, hvor børnene sidder 
og spiser. 

Spisesalen og køkkenet har brug for i alt 4 
fluefangere til i alt kr. 
2.600,00.   

Vi håber, at vi hurtigt 
kan samle beløbet 
ind, så børnene kan 
starte det nye år 
med at spise deres 
mad i fred for 
fluerne. Alle bidrag 
er meget velkomne 
til vores konto i Danske Bank, reg. nr. 3262, 

kontonr. 0826022  Husk at vi også har mobilepay, 
så det er nemt og hurtigt at sende et bidrag.   

Børnene på Ibrahimpatnam håber på jeres 
hjælp. 

transportmidler i stedet for at leje en 
bil, så han derved fik sparet penge til 
at 16 lærere kunne få en paraply. 
Det var en træt men meget glad 
Robert, der vendte tilbage til vores 
kontor i Nuzvid. Tak for alle bidrag, 
som gjorde det muligt for os at glæde 

70 børn og gøre deres 
skolegang meget 
nemmere nu, hvor de igen 
har skolebøger, hæfter og 
blyanter, så de kan følge 
undervisningen. 


