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Et t ilbageblik på skoleår et 2017-2018
i stand til
at klare sig
selv.

Skoleåret er slut i Indien nu og børnene er på
sommerferie til skolen starter igen i juni måned.
Vi vil gerne opdatere lidt om de børn og unge, vi
har skrevet om i nyhedsbrevene i løbet af
skoleåret.

Fra vores nyhedsbrev i september 2017 husker
de fleste nok den voldsomme historie om
familiefaren, der prøvede at forgifte sin kone og
familiens tre børn, før han selv begik selvmord.
De to døtre Janu og Nikitha overlevede, og stod
nu helt alene i verden. Efter omtalen i vores
nyhedsbrev fandt vi hurtigt sponsorer til begge
pigerne, som derfor kunne komme til at bo på
skolen.
Det var planen, at den lille pige Nikitha skulle bo
på en skole tæt på sin landsby og den ældste
pige Janu skulle bo på en skole lidt længere væk.
Men det gik slet ikke. Pigerne kunne ganske
enkelt ikke undvære hinanden, så lille Nikitha
forsøgte hele tiden at komme væk fra skolen,
selvom hun ikke havde nogen ide om, hvor hun
skulle løbe hen. Nu er de to piger forenet igen og
trives på skolen, hvor de får en stabil tilværelse
og en uddannelse, som på langt sigt vil gøre dem
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I 2016 lod
vi 11 unge
kvinder og
en enkelt
ung mand
flytte fra
den
allernordligste del af Indien til Sydindien for at
komme ind på en sygeplejeuddannelse. De
kommer fra ekstrem fattigdom og en tilværelse
helt uden håb om en bedre fremtid. Det var med
lidt bange anelser, at vi lod de unge mennesker
flytte ind på sygeplejeskolen, for de kom fra en
helt anden kultur og var pludselig meget langt
væk fra deres
familier. De kom
med absolut intet
andet end det tøj,
de havde på, så
der blev straks
købt tøj til dem,

som passede ind i
den sydindiske kultur.
Sygeplejeeleverne har
klaret det hele over al
forventning. En enkelt
kvinde rejste hjem
efter kort tid, for hun
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blev syg og havde meget hjemve, så den nye
situation blev for meget for hende. Men de 11
andre klarer sig virkelig godt og to af pigerne er
endda blevet nr. 1 og nr. 2 ved eksamen i
december 2017.
Hvis det lykkes disse fantastiske unge mennesker
at få en sygeplejeuddannelse, vil det ændre
situationen markant også for deres fattige
familier derhjemme og det er med til at skabe
stort håb blandt dem.
I vores nyhedsbrev fra marts 2018 skrev vi om
husslaven Blessy, som nu bor på skolen i Nuzvid,
lige ved siden af vores kontor.
Blessy har fået en helt ny tilværelse og er faldet
rigtig godt til på skolen. Blessy siger selv:
? Jeg var i starten bange for at flytte ind på hostel,
men efter kort tid blev jeg meget glad for at bo
her. Jeg er lykkelig nu. Jeg er forældreløs og har

adoptivforældre, som er døde for mange år
siden, men her føler jeg en samhørighed og har
fået håb om, at
fremtiden også
indeholder noget
godt for mig. Jeg
føler mig meget
taknemlig overfor
min sponsor,
som har gjort det
muligt for mig at
føle lykken.?
Som en lille
udløber af
historien om
Blessy er der sket
det, at den
familie, der holdt
Blessy som slave,
har henvendt sig. Deres yngste datter har haft
det skrækkeligt, siden Blessy forlod familien, for
hun savner Blessy, som var den person, der tog
sig af hende det meste af tiden. Familien havde
datteren med og hun mødte Blessy, som også
blevet meget glad for at se den lille pige igen.
Vi har ingen lyst til at hjælpe familien, som
behandlede Blessy så dårligt, men der er ingen
tvivl om, at det er en fattig familie, og der er
heller ingen tvivl om, at de to piger har et særligt
bånd, som det vil være synd at bryde. Vi søger
derfor en sponsor til lille Hanisha, som er 5 år
gammel, så hun også kan komme til at bo på
skolen. Hanisha har brug for kr. 135 om
måneden.
Blessy vil hellere end gerne hjælpe sin
?lillesøster ? med bad, påklædning osv. på skolen,
så hun kan klare sig, selvom hun kun er 5 år
gammel.
Kontakt os venligst på tlf. 26 48 16 46 eller på
kontakt@dendanskehjaelpefond.dk, hvis man
har ønske om at hjælpe Hanisha og Blessy til at
blive forenet igen.

ingen familie, men mine venner her på hostel er
blevet min familie, og de har vist mig en
kærlighed, som jeg ikke har kendt før. Når jeg
græder, er der altid nogen til at trøste mig. De
eneste, der har holdt af mig før, var mine
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For år er de st or e
f ølelser s t id
Ligesom h er h jem m e er f or år et i
In dien f or bu n det m ed ek sam en
De elever, der har gået i 12. klasse, har været til
deres sidste eksamen og deres allersidste

studerende holder for de nye elever, og hvor
hver enkelt ny elev skal præsentere sig selv på
scenen. Eleverne
fortæller ofte, at
denne dag føles
som markeringen
af deres start som
studerende,
selvom de altså
har været i gang i
nogle måneder.
Lamp Lightning
Day er også for
de nye
sygeplejestuderende. Det er dagen, hvor de
afgiver sygeplejeløftet under en meget smuk
ceremoni, hvor hver elev tænder et lys.
Ceremonien kaldes også Florence Nightingale
Day.

skoledag. Nogle af eleverne har gået på den
samme skole i 12 eller 13 år, og dagen er derfor
både forbundet med både glæde og vemod.
April er også måneden hvor man holder de store
graduation ceremonier, hvor eleverne får
udleveret deres eksamensbevis for en
videregående uddannelse. Især for de fattige
elever er denne dag meget følelsesladet, for det

Så rundt om på skolerne er der i foråret store
smil, tårer og glædestårer, men også meget stor
taknemlighed for den chance, de er blevet givet
for at få en uddannelse, ofte i modsætning til
deres forældre.

På gensyn i skoleåret 2018-2019
Nu er det snart sommerferietid her i Danmark,
men vores computere bliver ikke slukket i
ferieperioden, så vi fortsætter arbejdet også hen
over sommeren.
Vi er også klar til at tage fat på et nyt skoleår,
hvor vi ønsker at sætte mere fokus på pigers
vilkår og uddannelse. Vi har arbejdet på det i
nogen tid, men næste skoleår håber vi at kunne
have dette som et overordnet tema.

er her, deres drøm for alvor går i opfyldelse og
de er klar til at starte næste kapitel på egen
hånd.
For de elever, der startede en
sygeplejeuddannelse i december 2017, er der to
store begivenheder i foråret, nemlig Freshers Day
og Lamp Lightning Day.
Freshers Day er en fest, som de ældre
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Vi har kik på de små gadehandlere, som hver dag
er lige udenfor vores kontor. Disse børn kommer
ikke i skole, men hjælper forældrene med at
tjene penge til familiens forsørgelse.
Børnearbejde er forbudt i Indien, men sådan er
hverdagen bare ikke for de fattige. Det er vores
håb, at vi kan få nogle af disse børn i skole, så de
ikke kommer til at fortsætte deres fattige
tilværelse når de bliver voksne.
Derudover har vi lyst til at indsamle midler til at
bygge toiletter rundt om i de fattige landsbyer.
Manglen på toiletter er et stort problem i Indien.
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Udover det hygiejniske er der den alvorlige
situation, at piger ofte udsættes for seksuelle
overgreb, når de går ud om aftenen og natten.

Og som sædvanlig samler vi ind til uniformer,
skolemøbler og andre ting, som vi vil orientere
om i de kommende nyhedsbreve.
Tak for jeres støtte i skoleåret 2017-2018. Uden
jeres støtte var det ikke muligt for os at hjælpe.
Vi håber I vil bruge lidt tid i løbet af sommeren
på at tale om vores organisation, for som altid
mangler vi støttemedlemmer og sponsorer.
Vores venteliste med børn, der har brug for
hjælp, er lang !
God sommer.

Hvis vi kan forsyne landsbyerne med primitive
toiletter, hvor der er
belysning, vil det
være sværere for
overgrebsmænd at
antaste pigerne,
som ikke længere
behøver at gå langt
ud på marken i
mørket for at
forrette deres
nødtørft.

Hu sk at :

Vi har også en drøm
om, at alle vores
sponsorerede elever
skal have et lægetjek og et tandlægetjek i løbet
af næste skoleår.

-

Oplyse jeres adresse, hvis I er
flyttet

-

Oplyse hvis I får ny mailadresse

-

Oplyse hvis I får nyt
telefonnummer

Dette vil spare os meget tid og vi får
mulighed for hurtigt og billigt at holde
jer orienteret om eventuelle nyheder
eller oplysninger om jeres sponorbarn.
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