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Clean India
Den indiske premierminister Narendra Modi har
startet flere gode kampagner. Vi har tidligere
skrevet lidt om hans kampagne for at få piger i
uddannelse, og den kampagne kommer I til at
høre meget
mere om i det
nye år.
Men en af
hans andre
mærkesager
er ?Clean
India?, hvor
han har
opfordret til,
at alle
deltager i at
holde
offentlige
områder
rene, af
hensyn til at
mindske
risikoen for
spedning af
smitsomme
sygdomme.
Flere af vores samarbejdsskoler har taget denne
kampagne til sig og har arrangeret en ?clean
India Day?, hvor alle elever har været fritaget for
undervisning for at deltage i oprydning og
rengøring af skolens område.
Udover resultatet med fine og rene
skoleområder, var dagen også sjov for eleverne,
som fik mulighed for at lære at arbejde sammen
på tværs af årgangene, og som samtidig fik en
større forståelse for vigtigheden af at holde
omgivelserne rene.
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ET PAR ORD FRA
FORM ANDEN
Den 22. november 2017 var en stor dag for
Den Danske Hjælpefond. Denne dag fik vi den
længe ventede FCRA tilladelse, som gør det
muligt for os at overføre penge til Indien. Hidtil
har vi haft foreløbige tilladelser, som gjaldt for
et år ad gangen. På grund af mange forskellige
omstændigheder i Indien trak
sagsbehandlingen der meget ud. Vi har derfor i
lange perioder arbejdet uden penge. Dette
kunne kun lade sig gøre, fordi vi fik
betalingshenstand i Indien. Det har været et
meget hårdt forløb især for vores leder i
Indien, Robert Franklin, da det naturligvis var
belastende hele tiden at blive rykket for penge
og samtidigt at skulle arrangere yderligere
henstand. Mange velgørende organisationer
har ikke fået en tilladelse, og mange store
organisationer,
som havde en
tilladelse i
forvejen, har
fået deres
tilladelse
inddraget. Man
kan godt sige, at
Den Danske Hjælpefond med tilladelsen er
blevet blåstemplet af de indiske myndigheder.
Jeg er meget glad for, at vi nu kan koncentrere
os 100 % om hjælpearbejdet i Indien.
Diwali er årets største hinduistiske fejring og
ligger i midten af oktober til midten af
november. Her fejres lysets, håbets og
visdommens sejr over mørket og
desperationen. Lysfesten markerer det godes
sejr over det onde. Diwali er for indere, hvad
jul er for danskere.
forts. næste side...
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...Et par ord fra formanden forts.

tågedis.

Til Diwali hører voldsomme brag og stærk lugt
af fyrværkeri. I 2016 blev der i Delhi fyret så

Igen vil jeg gerne takke jer for den helt
uvurderlige støtte, som I yder. Vores børn og
unge ved, at de kan regne med os. Vores
arbejde vil fortsætte, så længe der er behov for
os. Enhver støtte betyder meget for os. Man
kan hjælpe os på flere forskellige måder f.eks.
ved:
-at melde sig ind i vores forening,
-at sponsorere et barn eller en ung via os,
-at sende enkeltbeløb, som vi må bruge, hvor vi
kan se, at der er et behov,

meget fyrværkeri af, at det forøgede
luftforureningen i flere uger. For at undgå dette
i 2017 nedlagde Indiens højesteret forbud mod
salg af fyrværkeri forud for festlighederne i
2017. Alligevel blev nattehimlen over
hovedstaden oplyst i mange timer af raketter,
og byen lå dagen efter indhyllet i en giftig

-at fortælle andre om Den Danske Hjælpefond
og dermed udbrede kendskabet til vores
forening.
Tænk på os hver dag. Tak for jeres støtte!
Glædelig jul og godt nytår.
Michael Egholm

Teach er s Day
Den 5. september er det
Teachers Day i Indien
På den dag hyldes skolelærere
over hele landet og på alle
skoler er der arrangementer til
ære for lærerne, som i Indien er
meget respekterede.
På skolen i Nuzvid vælges der
en elevkomité, som skal stå for
arrangementer og i år havde
eleverne gjort rigtig meget ud
af dagen. De havde hos hver

elev indsamlet 30 rupees (ca. 3
kr.) og for de penge blev der
købt en lille gave til hver lærer.
Der blev også købt mad, så
lærerne kunne få en dejlig
frokost og der blev købt masser
af blomster.
Komitéen havde lavet fine
invitationer til dagen og de
havde arrangeret, at hver
enkelt lærer blev kaldt op på
scenen, mens der blev kastet
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blomsterblade over dem. Som
noget helt nyt havde komitéen
fundet filmmusik, som passede
til hver enkelt lærer og som
blev spillet mens læreren gik op
på scenen.
Både børn og voksne var
imponerede over den humor
og kreativitet, som eleverne
havde vist da de valgte musik,
som passede helt perfekt til
den enkelte lærers
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personlighed. Som det fremgår
af fotoene fra dagen var alle
overraskede over denne nye
ide, og både store og små børn
havde en fest.
Arrangementet sluttede med,

Lyscer em on i f or
sygeplejeelever n e
Hvert år finder der en meget
smuk ceremoni sted på
sygeplejeskolerne i Indien.
Florence Nightingale
ceremonien kaldes den, for
Florence Nightingale er et
meget stort forbillede for de
indiske sygeplejeelever, fordi
hun udførte sit arbejde under

at lærerne blev
inviteret på en
lækker frokost,
som eleverne
havde lavet og
som blev
serveret for
lærerne af
eleverne.
Lærerne stod tilbage med
indtrykket af, at de har en
gruppe elever, som holder af
dem og respekterer dem, og
som gad gøre en stor indsats

for at give dem en god dag. Og
det er vel i virkeligheden de
fleste skole-læreres drøm, at
deres elever har det forhold til
dem.

de nye sygeplejeelever har
været i gang i
ca. 3 måneder.
En af lærerne
klæder sig ud
som Florence
Nightingale, og
giver hver elev
en rød rose,
når eleven har
erklæret at
være bekendt
med
sygeplejeløftet
om at hjælpe
alle uanset
race, køn og
hudfarve, og har erklæret, at
være klar til at afgive
sygeplejeløftet, når
uddannelsen afsluttes 4 år
senere.

uddannelse, som de fleste af

Derefter tænder hver
sygeplejeelev et lys og det er
et meget smukt syn, når alle
elever til sidst står med
tændte lys.

meget vanskelige forhold.
Ceremonien finder sted, når
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Der er en meget højtidelig
stemning under denne
ceremoni, og eleverne
fortæller ofte, at det var her,
de for alvor blev klar over, at
de nu var i gang med den

dem har ønsket sig i meget
lang tid. Og især de elever,
som kommer fra fattige
familier, føler en særlig
ydmyghed og alvor denne
dag, for de er meget bevidste
om, at de ikke ville have fået
en chance for at få en
sygeplejeuddannelse uden
hjælp udefra.
Mange elever fortæller også,
at de tørrer rosen fra
lysceremonien og gemmer
den til den dag, hvor de får
deres eksamensbevis, så den
tørrede rose bliver en slags
maskot for dem.
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Rober t på besøg på Am bassaden

Tak for i år!

Som I k an læse i f or m an den s k lu m m e har vi fået
vores tilladelse til at overføre penge til Indien. Da det
trak ud med at få tilladelsen, som vi jo er helt afhængige
af, for at kunne videreføre vores arbejde, kontaktede vi
den Danske Ambassade i Delhi for at høre, om de
eventuelt kunne
hjælpe os med at
fremskynde
tingene.
Vores daglige
leder i Indien,
Robert Franklin,
blev inviteret på
besøg på
ambassaden, så
man kunne finde
ud af, hvem der
eventuelt kunne
kontaktes, for at løse situationen.
Heldigvis kom vores tilladelse kort tid efter, men vi er
taknemlige for, at vi bliver taget godt imod på
ambassaden, når vi har brug for hjælp til at komme
igennem de indiske systemer, som ikke altid er særlig
nemme at forstå og som ofte er både langsomme og
bureaukratiske. Til højre for Robert står ambassadøren
Peter Taksøe-Jensen, og til venstre political advisor Sune
Kåre Sørensen.

Daglig ledelse i Danmark vil gerne takke
alle sponsorer, medlemmer, bidragsydere,
frivillige, bestyrelses-medlemmer og andre
hjælpende hænder for støtten i løbet af
2017.
Uden jer var det ikke muligt for os at
udføre noget arbejde i Indien og række ud
til de børn og unge, som ikke har andre at
vende sig mod for at få hjælp. Vi er dybt
taknemlige for alt, hvad I har gjort i løbet af
2017.
Vi håber I alle vil fortsætte med at hjælpe i
2018 og vi håber, at I også vil huske at
fortælle om vores arbejde til andre, så vi
kan få flere medlemmer og sponsorer. Jo
flere der støtter Den danske Hjælpefond, jo
flere kan vi hjælpe i Indien.
Vi glæder os til at fortsætte arbejdet i 2018.
Rigtig glædelig jul og godt nytår til jer alle
og jeres familier.
Med venlig hilsen
Pia Elkjær og Gitte Egholm
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