
NYHEDSBREV MAJ 2017 

Side 1  

 

Er der nogen, der vil hjælpe mig ?  
Vi har efterhånden fundet frem til nogle personer i Indien, som 
kan hjælpe os med at finde de børn, som har meget brug for 
hjælp, men hvor familierne ikke har ressourcer til at søge hjælp 
selv. 

Lille Jubeda er et af den slags børn, hvis skæbne vi nok ikke 
havde fået kendskab til uden hjælp fra de mennesker, som har 
været involveret i hendes situation. 

Hele kendskabet til historien startede med en avisartikel, med 
et billede af en dræbt mand. Manden er Jubedas far, og drabet 
er kulminationen på en lang og blodig række af hævn. Faren er 
tidligere dømt for drab og fik 18 års fængsel. Da han kom ud af 
fængslet, giftede han sig med en kvinde, som var hindu. Faren 
var selv muslim og det er ikke velset i Indien at man gifter sig 
på tværs af religionerne. Faren havde imidlertid ikke mulighed 
for at finde en ægtefælle i sit eget samfund på grund af sin 
tidligere straffedom. 

Sammen fik de lille Jubeda og de første år gik godt, men på et 
tidspunkt var moren utro med en anden gift mand. Jubedas far 
hævnede straks dette ved at overfalde den gifte mands kone 
med en kniv og sårede hende så meget, at hun mistede den 
ene hånd. 

Denne kvindes mand overfaldt som hævn Jubedas far under sit 
arbejde på det lokale hospital og dræbte ham med en kniv. 

Få dage før dette 
drab havde 
Jubedas mor 
begået selvmord 
ved at drukne sig 
i en flod. 

Tilbage står lille 
5 årige Jubeda. 
Helt forældreløs 
i løbet af kort 
tid, og vidne til 
de voldsomme 
begivenheder, 
hendes forældre 
kastede sig ud i. 

Der var ingen til 
at identificere 
den dræbte far, 
så lille Jubeda 
blev bedt om at 
kigge på fotoet 
fra avisen og 
kunne bekræfte, at det var hendes far. Hun blev derefter taget 
med til kapellet, hvor faren lå, og hvor hun igen bekræftede  

Den Danske Hjælpefond har 

udklækket den første læge 
Den første gang Pramod stiftede bekendtskab med Den 

Danske Hjælpefond var han bare 8 år gammel.  Han kom 

fra en fattig familie, 

hvor faren prøvede 

at tjene penge ved 

at lave og sælge 

musikinstrumenter 

og moren gik fra hus 

til hus for at få 

småjobs som 

rengøring, tøjvask 

eller lignende. 

Familiens indtægt 

var meget lav og det 

var vanskeligt at få 

enderne til at nå 

sammen, men 

familien ønskede at 

i det mindste den 

ene af deres sønner skulle få en uddannelse. 

Pramod fortæller selv: 

” Min barndom var præget af, at mine forældre ikke tjente 

ret meget. Ofte var der ikke mad nok til os alle sammen, 

og jeg kunne ikke undgå at se, hvordan mine forældre 

kæmpede for at tjene penge til at forsørge os tre børn og 

til at betale for min skolegang. 

På et tidspunkt var jeg ofte syg med feber, smerter og 

udslet, men mine forældre vidste ikke, hvad der var galt 

og vi havde ikke råd til lægehjælp. En dag kollapsede jeg i 

skolen og blev båret ind på hospitalet, hvor de fandt ud af, 

at jeg led af en hjertesygdom, som nu var livstruende, 

fordi jeg ikke var blevet behandlet tidligere. Det var en 

katastrofe for mine forældre, for de ville ikke have 

mulighed for at betale for min medicin, samtidig med at 

de kæmpede for at finde penge til at betale for min 

skolegang.                                   Fortsættes s.2 
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Pramod forts. 

Vi boede alle i et lille lejet værelse, hvor taget kort tid efter 

fløj af, og vi levede derfor nærmest under åben himmel. 

Det hele så rigtig sort ud, og jeg var bange for at dø. 

Det stod klart, at jeg måtte forlade skolen, men skolens 

sekretær kontaktede min 

mor og fortalte om Den 

Danske Hjælpefond, og at 

vi måske kunne få hjælp. 

Kort tid efter fik jeg en 

sponsor, som også ville 

betale min medicin (25 kr. 

om måneden). Det blev 

vendepunktet i mit liv, for 

pludselig oplevede jeg 

følelsen af håb for 

fremtiden. 

Den første tid efter mit 

kollaps var hård, men 

efter kort tid fik jeg det 

meget bedre og 

derhjemme var familien 

gladere og havde også håb 

for fremtiden. På et 

tidspunkt blev der endda 

samlet ind, så vi kunne få 

bygget et lille hus, hvor 

der var tørt og rart, 

selvom det nu også var 

meget småt. 

Da jeg fik et brev og en lille pakke kuglepenne far min 

sponsor var det første gang, jeg fik noget som var mit eget. 

Jeg nænnede ikke at bruge kuglepennene i lang tid og jeg 

gemte brevet og kuglepennene, så mine brødre ikke skulle 

sjæle dem. Jeg fik mange breve og kort igennem årene, og 

jeg tror, at jeg har dem alle sammen endnu. 

Jeg klarede mig rigtig godt i skolen, og jeg havde altid haft 

en drøm om at blive læge. Men for en fattig dreng som 

mig var det helt umuligt at opnå. Som årene gik, fik jeg 

alligevel mere og mere mod på at prøve at tage en 

uddannelse og efter 12.klasse tog jeg mod til mig og gik op 

til den meget svære NEET Exam, som giver adgang til 

medicinstudiet. Jeg bestod! 

På universitetet kom jeg ind i en verden, som var helt 

forskelligt fra alt, hvad jeg tidligere havde set. De fleste 

andre studerende kom fra meget rige familier, så det hele 

var ret akavet for mig i starten. Som barn havde jeg altid 

troet, at rige mennesker kunne få alt, hvad de ønskede sig, 

men nu gik det op for mig, at man ikke kan købe alt for 

penge. Flere af de andre studerende, som kom fra 

overklasse familier, dumpede prøver, som jeg bestod. Jeg 

forstod pludselig at jeg ikke 

var rig med penge, men jeg 

var rig på uddannelse. 

Nu står jeg her som 

færdiguddannet læge, og er 

fyldt med taknemlighed. Det 

er udelukkende Den Danske 

Hjælpefonds og min sponsors 

fortjeneste at jeg er nået så 

lang, og måske endda at jeg 

overhovedet er i live. 

I Indien er læger tit meget 

arrogante og vil næsten ikke 

tale med patienterne. Sådan 

vil jeg ikke være. Jeg vil gøre 

mig umage med at tale og 

lytte til mine patienter og 

behandle alle med respekt. 

Det næste år skal jeg arbejde 

på et hospital i en 

uddannelsesstilling. Min 

sygdom generer mig ikke, når 

bare jeg får min medicin. 

Mine forældre er så lykkelige 

og stolte af mig, og det er en stor glæde for mig at se. 

Lige nu har jeg faktisk kun et ønske tilbage, og det er få lov 

til at sige tak til min sponsor. Det ville være den største 

ære at møde min sponsor personligt, og jeg ville ønske, at 

sponsor kunne være til stede, når jeg får udleveret mit 

eksamensbevis. 

Jeg skal i gang med mit arbejde på hospitalet i juni måned, 

og jeg kan næsten ikke vente med at komme i gang. Der er 

så mange mennesker, som har brug for ordentlig 

lægehjælp, så jeg vil gøre mit bedste for at hjælpe så 

mange som muligt, også dem, som ikke altid har råd til 

lægehjælp.” 

Fra Den Danske Hjælpefond ønsker vi Pramod et stort 

tillykke med eksamen og held og lykke i fremtiden. 
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Jubeda forts.: 

hans idenditet. I kapellet bad hun om, at faren fik et 
tæppe på, når han sov i så koldt et rum. Hun er for lille til 
at forstå sagens rette sammenhæng. 

Lige nu bor Jubeda hos sin fars søster, der imidlertid selv 
har tre børn, og som hverken har plads eller råd til at have 
pigen boende. Vi har aftalt med hende, at hun har Jubeda 
boende i to år, hvorefter hun er gammel nok til at bo på en 
af vores samarbejdsskoler. Pigen har ikke gået i 
børnehaveklasse og taler ikke engelsk, så vi vil lige nu 
gerne have hende ind på en af skolerne, så hun kan blive 

skoleklar i takt med jævnaldrende. 

Er der nogen af jer læsere, der vil hjælpe Jubeda? Det 
koster kr. om måneden, men man skal være klar til at 
betale lidt mere om ca. 2 år. Hvis du ikke selv har mulighed 
for at hjælpe økonomisk, kan du måske hjælpe ved at 
fortælle pigens historie og derved måske finde en sponsor. 
Kontakt os på kontakt@dendanskehjaelpefond.dk eller tlf. 
26 4816 46. 

 

 

Freshers Day 

Nogen tid efter at de nye studerende 
rundt om på de forskellige college er 
startet, afholdes Freshers Day. Det er 
forskelligt, hvordan ceremonien 
afholdes, men på Metas Nuzvid, som 
ligger i samme område som skolen og 

som vores kontor, foregår det på den 
måde, at det er e nye studerende, der 
står for at arrangere dagen. 

Et fast element er imidlertid, at alle 
elever er samlet i aulaen og at de nye 
elever marcherer ind parvist op til 
scenen, hvor de enkeltvis går op på 
scenen og præsenterer sig kort som 
f.eks ” Hello, my name is Kumar,I am 
from Nuzvid. My hobbies are singing, 
shopping and telling stories. ” 

Nogle studerende har aldrig talt 
engelsk før, fordi de har gået på 
skoler, hvor man f.eks. kun underviste 
på Telugu. Man kan forestille sig, hvor 
svært disse elever vil få det på college, 
hvor undervisningssproget er engelsk. 

Op til Freshers Day har disse elever 
øvet sig i at sige ” My name is… My 
name is… på engelsk, men alligevel 
glemmer de, når de står overfor den 
store gruppe elever. Nogle glemmer 
endda deres eget navn.  

De ældre elever hujer, pifter, klapper 
og griner af de nye elever på scenen, 
og jo sværere de nye elever har ved at 
præsenterer sig, jo højere larmer og 
griner de ældre elever. Det kan lyde 
hårdt, men det foregår i en venlig 
atmosfære. De ældre elever husker jo 
deres egen Freshers Day og det er del 
af traditionen, at alle griner og klapper 
af hinanden. 

På denne Freshers Day blev der delt 
chokolade og kage ud til alle efter 
præsentationen og der var et par 
timers hyggelig fest med musik og 
snak.  

mailto:kontakt@dendanskehjaelpefond.dk
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Sommerferie 
Skolerne holder sommerferie lige nu, 
men starter undervisningen igen i 
løbet af juni måned. Det er helt 

normalt, at børnene ikke sådan lige 
møder den 
første 
skoledag, som 
herhjemme, 
men de 
dukker op i 
løbet af de 
første par 
uger efter 
skolestart, når 
det passer 

med transport osv. fra deres hjem, 
som ofte ligger meget langt fra skolen. 

I starten af august holder vi mandtal 
igen, for at afklare hvilke elever, der 
fortsætter skolegangen i det nye 
skoleår. Hvert år sker det, at nogle 
børn ikke kommer tilbage til skolen. 
Årsagen kan være, at en af forældrene 
i løbet af ferieperioden har fundet nyt 
arbejde i en andel af Indien, og 
familien derfor er flyttet. En anden 
årsag kan være, at forældrene er 
blevet skilt og barnet er flyttet med 
den ene af forældrene. 

For de store børns vedkommende er 
en hyppig årsag, at de har dumpet 10. 
11. eller 12. klasse. Det er meget 
skamfuldt for børnene at dumpe en 
eksamen, og ofte ønsker de store børn 
ikke at komme tilbage til skolen, hvis 
de har dumpet. De prøver så at tage 
det pågældende skoleår på en af de 
offentlige skoler, hvor undervisningen 
er gratis, men også meget dårlig. 

Vi giver direkte besked til de 
sponsorer, som har mistet deres 
sponsorbarn. Vi ved, at nogle 
sponsorer bliver meget kede af det, 
hvis de mister deres sponsorbarn, 

men vi håber alle vil huske, at 
uddannelse aldrig er spildt, så de 
børn, der har gået i skole i få år er 
stadig meget bedre stillet end de 
børn, der ikke kommer i skole. Vi 
håber også, at de berørte sponsorer 
vil hjælpe et andet barn i stedet, så et 
af børnene på vores lange ventelister 
får en chance for at forbedre sin og 
familiens livssituation. 

 

Engelsk undervisning ? 

På mange skoler i Indien er det 
almindeligt at lære eleverne det 
engelske alfabet ved at male 

billeder på væggen i 
klasselokalerne eller ude i 
skolegården. A for apple, B for bat 
osv…. 

Ideen er sikkert god, for mange af 
de fattige børn taler ikke engelsk 
derhjemme, og stifter derfor først 
bekendtskab med det engelske 

sprog, når de starter i skolen. 

Men hvis den rigtige pædagogiske 
effekt skal være der, kræver det 
nok, at maleren selv kan engelsk. 
På en af vores samarbejdsskoler 
kan vi i hvert fald nok ikke 
bebrejde elever, hvis de staver 
forkert ind i mellem. Se selv hvad 
der står på væggen i 
klasselokalet !!! 

mailto:kontakt@dendanskehjaelpefond.dk?subject=Kontakt%20fra%20hjemmeside

