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Den Danske Hjælpefond 
Glædelig jul og godt nytår til alle vore sponsorer, 

bidragsydere, medlemmer og frivillige. 
 Tak fordi I igen i år har gjort det muligt for os                                     
at hjælpe så mange børn og unge i Indien. Vi 

glæder os til at fortsætte arbejdet i det nye år. 
Med venlig hilsen 

Pia Elkjær og Gitte Egholm 
Daglig ledelse 

Årets julekort 
 

De fleste af jer, som sponsorerer et barn, modtager sammen med dette nyhedsbrev et julekort. Men når 
sandheden skal frem, betyder julen ikke så meget i 

Indien, som den gør i 
Danmark. Og der er 
slet ikke så mange tra-
ditioner som hos os. 
Derfor er der heller 
ikke helt i Indien nogen 
forståelse for, at 
julekort nødvendigvis 

skal frem inden jul. 
 
Så selvom vi prøver hårdt, sker det faktisk hvert år, 

at vi får nogle af julekortene i januar måned. Vi 

beklager derfor overfor de sponsorer, som ikke får 

noget julekort her i december. De julekort, der 

modtages i Danmark i januar, vil blive sendt ud til jer, selvom det efter danske forhold er noget underligt. I 

det mindste kan I glæde jer over det nye foto af jeres sponsorbarn – også i januar måned. 

Et andet slags jule eventyr 

De fleste af vores tryksager i Indien bliver lavet i Vijayawa-
da, som ligger nogle timers kørsel fra kontoret i Nuzvid. 
Derfor kommer vores ansatte leder i Indien ofte i byen, og 
hver gang lagde han mærke til to små piger, som stod og 
kiggede ud af vinduet hos en skrædder. Pigerne stod der 
på alle tidspunkter af dagen, og så tit lidt triste og 
forhutlede ud. 
En dag gik Robert ind i butikken og fra butiksindehaveren 

fik han børnenes historie. Deres mor er ansat som syerske 
i butikken, men var på daværende 
tidspunkt på flugt fra børnenes far. 
Faren havde slået både moren og 
de to små piger, og han havde 
også på et tidspunkt stukket 
moren i hånden med en kniv. 
Moren havde ingen chance for at 
tjene penge nok til at kunne betale 
for pigernes skolegang, så de to 
små børn opholdt sig i butikken 
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hele dagen fra tidlig morgen til sen aften, indtil moren fik 
fri. 
 
Børnene havde ikke noget legetøj, malebøger eller andet 
at fordrive tiden med, så de stod hele dagen i vinduet og 
fulgte med i livet på gaden udenfor. Når de så skole-
børnene gå forbi i deres fine uniformer, legede de tit at de 
selv var skolebørn og skulle hjem og fortælle deres mor 
hvad de havde lært i skolen. 
 
Robert fik lov til at snakke med pigernes mor, som hellere 
end gerne ville have, at de to piger fik en uddannelse, hun 
havde bare ikke penge til det. Men først ville hun finde et 
sted at bo, helst langt udenfor byen, så den voldelige æg-
temand ikke kunne finde hende. 
 
Men kvinders liv er meget anderledes i Indien end 
herhjemme, så ganske kort tid senere fik moren besøg af 
mandens familie, som kunne fortælle, at manden var 
blevet syg, og at moren derfor måtte flytte tilbage for at 
passe ham. Moren turde ikke andet end at adlyde. Der var 
ingen til at hjælpe hende og hun frygtede hvad familien 
kunne finde på hvis hun ikke gjorde, som der blev sagt. 
 
Men vi gav ikke op, så Robert besøgte familien igen og fik 
overbevist moren og faren om, at pigerne ikke har nogen 
fremtid uden en uddannelse, så om ganske kort tid starter 
de to små i henholdsvis børnehaveklasse og 1. klasse. 
Samtidig fik Robert og faren sig en snak om, hvordan man 
behandler kvinder og børn, og moren har efterfølgende 
fortalt, at faren ikke har været voldelig siden. 
 
Et ægte juleeventyr for de to piger, som nu ikke længere 

behøver at lege, at de er skolebørn, og som snart får deres 
egne fine uniformer. 
 
Det er nu et år 
siden, at vi 
startede vores 
kampagne for 
voldsramte og 
seksuelt 
krænkede 
piger. Det har 
vist sig at være 
sværere end vi 
troede. Ikke 
fordi der ikke er 
voldsramte 
piger, men 
fordi der er 
rigtig mange 
tabuer, tradi-
tioner, frygt 
osv. som gør 
det svært, at få lov til at hjælpe disse piger. Det kan virke 
forkert at løbe rundt for at få lov til at hjælpe et bestemt 
barn, når der er så mange fattige børn i Indien, men det er 
nødvendigt netop med denne målgruppe. 
 
Tak til de mange, der har meldt sig for at hjælpe de 

voldsramte piger og som tålmodigt har ventet på, at vi 

kunne starte sponsoraterne. Vi fortsætter med at grave 

disse børns skæbner frem i lyset, og håber, at vi kan give 

mange flere et håb for fremtiden. 

Udvidelse af skolen i Avanigadda 
 

Skolen i Avanigadda har længe haft pladsmangel. Der 
var alt for mange børn i de enkelte klasselokaler og 
mange fik undervisning under åben himmel. 

 
Ved hjælp af en stor donation og midler fra Tips og 
Lotto bygger vi derfor en helt ny etage på den eksis-
terende bygning. Som det kan ses på billederne er 
byggeriet godt i gang, 
selvom Arbejdstilsynet 
vist ikke helt ville 
kunne godkende sik-
kerheden. 
 
Vi glæder os til, at den 

nye bygning står fær-

dig og det gør børnene 

i Avanigadda i 

særdeleshed også. 
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