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HUSSLAVE REDDET
Der er ingen, der ved hvor Blessy kom til verden,
eller hvem hendes biologiske mor var. Men som
helt spæd blev hun adopteret af et ældre
ægtepar, som havde en lille frikirke.
Det ser ud til, at Blessys første 10 år var gode,
men så døde det ældre ægtepar med få års
mellemrum, og det blev starten på en meget
hård tid for Blessy. Den person, der overtog den
lille frikirke, ønskede ikke Blessy
som en del af sin familie, men
ønskede hende som husslave,
der skulle vaske tøj, lave mad og
passe børn. Skolegang kunne
hun glemme alt om, men om
formiddagen smuttede hun
alligevel over på skolen, hvor hun
fik lov til at følge med i nogle
timer, inden hun skyndte sig
hjem for at arbejde igen.
Alle havde ondt af den lille pige,
så der blev aldrig krævet
skolepenge.
Årene gik, og da Blessy nåede til
9. klasse samlede lærerne penge
ind, så hun kunne betale eksamens-gebyret.
Hun bestod mod alle odds sin eksamen.
Men det var åbenlyst, at Blessy ikke ville have
mulighed for at følge undervisningen i 10.,11. og
12. klasse, uden egne bøger og samtidig med, at
hun arbejdede til sent om aftenen med at gøre
rent, vaske tøj osv.
En af lærerne på skolen kontaktede derfor vores
kontor i Indien og spurgte, om vi kunne gøre
noget for at hjælpe pigen, som har arbejdet så
hårdt og som fortjener en helt anden tilværelse.
Vores daglige leder i Indien besluttede derfor at
lade hende komme ind på skolen i Nuzvid, hvor
hun kan bo på hostel og hvor hun kan tage 10.,
11. og 12. klasse, hvilket vil gøre hende i stand til
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eventuelt at tage en videregående uddannelse
derefter, og blive i stand til at klare sig selv.
Blessys krop bærer præg af mange års sult og
hårdt arbejde og hun er meget stille, men virker
meget besluttet på at hun ikke vil leve sit liv som
slave længere.
?Familien? i landsbyen er ikke glade. De er trætte
af, at de har mistet deres gratis
hushjælp og af, at de nu selv
skal passe deres to børn. De
har allerede forsøgt at få fat på
Blessy, for at få hende til at
flytte tilbage igen.
Vi har brug for hjælp fra en
eller to sponsorer, for ellers
kan vi ikke blive ved med at
beholde Blessy i skolen. Da
hun ikke har nogen familie
overhovedet, har hun brug for
penge til bøger, sko, uniform,
hostel fee, ting til personlig
hygiejne og tøj.
Derfor har hun brug for et
beløb på kr. 275 om måneden.
Kontakt os på
kontakt@dendanskehjaelpefond.dk eller telefon
26 48 16 46, hvis du ønsker og har mulighed for
at hjælpe Blessy videre i tilværelsen. Kontakt os
også endelig selvom du måske ikke har
mulighed for at betale hele beløbet pr. måned,
men har mulighed for at betale et mindre beløb.

Efter redaktionen er afsluttet
er det en glæde at meddele at
Blessy allerede er sponsoreret.
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Ju legave 2016

Mange børn har lang vej til og fra skole og der er
vandflasken også en rigtig god ven at have med.

Som de fleste nok husker, havde vi i december
2016 ikke vores tilladelse til at overføre penge til
Indien, og vi kunne
derfor ikke give børnene
deres julegave. Det har vi
rådet bod på nu, så
den sidste måneds tid
har budt på store smil
på alle skolerne.

I regntiden holder mange af børnene af at have
varm te med i skole, og her er flasken også
ideel.

Året julegave 2016 var
en vandflaske, som
både kan holde væske
koldt og varmt. I Indien
gennemføres der
nogle gange
undervisning i 40 graders varme i flere timer
ad gangen, og børnene har derfor brug for
væske for at holde dagen ud.

Repu blic Day
Den 26. januar 2018 blev Republic Day fejret for
69. gang i Indien.

På skolen i Nuzvid var der arrangeret optog,
hvor børnene var klædt ud som
frihedskæmpere gennem tiden. Der blev delt
chokolade ud til alle, og børnene nød dagen,
som var undervisningsfri.
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Hvad så med julegaven 2017 ? Den vender vi
tilbage til inden længe.
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Når m an bor på sk olen

På h ost el f ølger m an
h ver dag den sam m e
r u t in e:

Der er ikke nogen tvivl om, at børn har det bedst med at vokse op i deres
familier, men nogle gange lader det sig ikke gøre. Mange af de børn, vi
Kl. 5 om morgenen bliver alle
hjælper, er enten helt forældreløse eller har mistet den ene af deres
børn vækket af skolens klokke.
forældre.
Nogle gange er familiernes økonomi så dårlig, at der ikke er penge nok til Kl. 5.30- 6.30 går børnene i bad
og klæder sig på.
at købe tilstrækkeligt mad til alle familiemedlemmer.
I disse tilfælde har vi
mulighed for, at børnene kan
flytte ind på skolerne for at
bo i skolernes hostel afsnit.
Her bor børnene i en pige
afdeling eller en
drengeafdeling, og følger
undervisningen på skolen.
I ferierne og nogle gange i
forbindelse med en weekend
tager børnene hjem, og
bevarer dermed kontakten til
deres familier, hvis de har nogen, samtidig med, at de i det daglige bliver
hjulpet med husly og tilstrækkeligt mad. Hostel afdelingerne er derfor et
fint alternativ til et børnehjem.

Kl. 6.30- 7.00 hjælper alle med
at rydde op og rengøre
soveafsnit og toiletter.
Kl. 7.00 ? 7.45 er det
lektielæsningstid
Kl. 7.45 ? 8.10 Morgenmad
8.30- 12.20 er der undervisning
på skolen
12.20- 13.00 Frokost
13.00 ? 16.10 er der igen
undervisning på skolen

For pigernes vedkommende opnår de derudover den fordel, at de bor på
et sikkert område, hvor de er beskyttet mod overgreb. Mange piger er
bange for at gå i skole, hvis de bor i områder, der er øde eller i områder,
hvor der sker mange overgreb mod piger.
For de børn, der er kristne, er der mulighed for at de kan deltage i
bibelundervisning eller i gudstjenester to gange om dagen.
Børnene har ikke tilladelse til at
gå udenfor skolens område,
uden at der er en lærer med.
For både børnene og deres
familier er det er meget stort
privilegium, når et barn får
mulighed for at flytte ind på et
hostel. Den første tids hjemve
afløses hurtigt af glæden over at
kunne koncentrere sig om sin
skolegang uden at være sulten
eller tørstig og uden at skulle
være bange for at blive udsat for overgreb på vejen hjem fra skole eller
mens man er alene derhjemme, indtil forældrene eller større søskende
kommer hjem om aftenen.

16.15 ? 17.15 Alle børn deltager
i forskellige arbejdsopgaver på
skolen, hvilket kan være
opvask, rengøring eller
havearbejde
17. 15 ? 17.45 Fri til at lege,
læse eller andre
fritidsaktiviteter

17.45- 19.00 Tid til at vaske
skoleuniformen, så den er klar
til næste dag, og måske til at
På hostel taler man engelsk, og børnene bliver derfor meget hurtigt gode vaske sit fritidstøj også.
til sproget, hvilket er en meget stor fordel, eftersom
undervisningssproget i Indien er engelsk.
Husk at hos os koster det kun kr. 135 ? 145 om måneden at hjælpe et
barn til at flytte ind på hostel og dermed få en optimal mulighed for at få
udbytte af undervisningen, hvis forholdene i hjemmet ikke er gode.
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19.00- 19.30 Aftensmad
19.30- 21.30 Lektielæsning
22.00 Lyset slukkes og alle går
til ro.
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ukrudtsmiddel. Hun valgte at dø fremfor at
komme til at leve samme fattige liv som
forældrene.

Vi h ar m ist et en af
vor es
spon sor er ede
elever

Uppuluri Byula blev kun 19 år gammel.

Hun ønskede selv at gå til
omeksamen i marts 2018, men
hendes forældre ønskede ikke at hun
brugte mere tid på uddannelse og
pressede hende til at begynde at
tjene penge ved markarbejde i stedet.

Det er svært at se
nogen mening med
så ung en piges
død, men vi kan i
det mindste ære
hendes minde ved
at fortsætte med at
prøve at hjælpe
pigerne fra de
meget fattige
familier til at få en
uddannelse, også
selvom de
indimellem møder
modstand fra deres
bagland, som
måske ikke selv har
fået en uddannelse,
og derfor ikke
forstår, at
uddannelse er den
eneste vej ud af fattigdommen.

Den desperate pige kunne åbenbart ikke se
noget håb for fremtiden og valgte derfor at begå
selvmord ved at drikke meget giftigt

Lad os mindes Uppuluri Byula som symbol på
hvor vigtigt vores arbejde er, og lad os sammen
give andre piger i hendes situation nyt håb.

Fra skolen i Avanigadda har vi
modtaget den meget triste
meddelelse om, at Uppuluri Byula er
død på den mest tragiske måde.
Pigen har i mange år været
sponsoreret gennem Den Danske
Hjælpefond og hun boede på skolen i
Avanigadda, men i marts 2017
dumpede hun 10. klasse eksamen i to
fag.
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