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De gode n yh eder
Selvom det har været, og stadig
er, en hård tid i Indien, er der
også ting vi kan glæde os over.

Takket være vores helt
fantastiske sponsorer,
bidragsydere og medlemmer
har vi gennem Corona krisen
hele tre gange kunnet uddele
pakker med mad og
hjælpemidler til de
sponsorerede børn og deres
familier.
Det lykkedes os også at få
udleveret årets julegave til alle. I
2021 var julegaven en
skoletaske og sengetøj. Der er
ikke tale om sengetøj, som vi
kender det, men mere en tynd
dyne, som man kan bruge til at

Old Peoples Fu n d
Sidste år blev der lavet en
indsamling til tøj til ældre fattige
mennesker, som
bor tæt på vores
kontor i Nuzvid.
Der er tale om
ældre mennesker,
fortrinsvis enker,
som ikke har nogen
til at forsørge sig,
og som derfor lever
i meget stor
fattigdom. De ejer
ikke andet end det tøj, de går i.
Som en slags julehjælp vil vi gerne
hvert år i december give disse
mennesker en ny sari eller en ny
skjorte. Hvis der er penge til overs
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ligge på og som man kan folde
rundt om sig i de kolde nætter.
Det er en stor glæde, at der ikke
er nogen af ?vores?
sponsorerede børn, som har
mistet livet under
pandemien. Nu skal vi
bare arbejde på at få dem
alle godt igennem den
kommende tid med de
udfordringer, der nu er i
de enkelte familier.

Det kan måske synes som
unødvendigt at bruge tid
og ressourcer på at uddele
julegaver i en tid, hvor
mange mennesker sultede,
men for børnene var det
en stor
glæde
endnu en gang at
Mange har spurgt,
blive mindet om,
hvad der var i
at de ikke er
pakkerne med mad.
glemt og at der er
Der var en sæk med
en sponsor i
10 kg. ris, en pakke
Danmark, som
jordnødder, en
holder af dem.
pakke madolie, en
Glæden var
pakke linser og en
derfor meget stor
pakke kiks. Ikke den
og et lyspunkt i
sundeste kost at
en svær tid.
leve af i længere tid,
men det holdt
sulten fra dørene.

kunne det være dejligt, hvis vi også
f.eks. kunne betale for en
tandlægebehandling, rensning af
et sår eller lign. for mange af disse
mennesker går rundt med store
smerter, simpelthen
fordi de ikke har
penge til at betale
for behandling.
Vi oplever i disse år,
at mange gerne vil
bidrage med et
beløb, men ønsker
at vide, hvad
pengene bliver
brugt til.
Lige nu har vi tre funds nemlig:
M edical Fu n d, som bruges hvis et
barn har brug for lægehjælp,

hospitalsindlæggelse,
hjælpemidler, medicin osv. men
forældrene ikke kan betale.
Or ph an Fu n d, hvor midlerne
bruges til de udgifter til
forældreløse børn, som de enkelte
sponsorater ikke dækker, som
f.eks. indkvartering og mad i
skolernes ferielukninger.
Old Peoples Fu n d, som bruges til
køb af sarier til fattige ældre
mennesker i december hvert år.
Hvis nogen ønsker at støtte en af
vores funds nu eller senere,
modtages alle beløb med stor tak
til vores bankkonto reg.nr. 3618
kontonr. 0826022 eller via
Mobilepay 75981 . Husk at anføre,
hvilken fund der ønskes støttet.
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Sk oler n e
åbn er igen
I starten af marts blev skolerne i
Indien bedt om at åbne igen efter

Corona krisen. Men meget har
ændret sig både på skolerne og for
eleverne efter 2½ års nedlukning.
Børnene kommer tilbage til en ny
hverdag i forhold til tiden før
Corona. Mange børn fra de fattige
familier har ikke haft mulighed for
at følge online undervisningen, og
er derfor fagligt kommet bagefter i
forhold til deres mere velhavende
klassekammerater.

daglejerarbejde.

her.

Mange har ikke kunnet betale
skolepenge, men skolerne har
opkrævet penge fra alle elever,
også selv om mange af dem ikke
kunne deltage i online
undervisningen.
Familierne har derfor
opbygget store restancer
til skolerne, hvilket
medfører, at børnene
ikke kommer i skole, for
så vil de straks blive mødt
med krav om betaling.

Pigerne bor ganske tæt på
hinanden og begge har mistet
deres far. Mødrene har ingen
uddannelse, men har tidligere
kunnet tjene lidt penge ved at
vaske tøj eller gøre rent for andre.
Under Corona krisen var det ikke
længere muligt, og familierne lever
derfor nu i yderste fattigdom. Især
Atci er helt åbenlyst underernæret.
Der er absolut ikke længere penge
til pigernes skolegang, og de er
derfor i yderste fare for at måtte
stoppe deres skolegang. Begge
piger går i 9. klasse.

Vi kommer til at opleve, at
nogle af de sponsorerede
børn skifter
skole, i et
forsøg på at
starte på en
frisk et nyt
sted. Vi
kommer nok
desværre også til at
opleve, at unge piger
bliver gift alt for tidligt,
simpelthen fordi deres
familier ikke har råd til
at forsørge dem og
ikke har råd til at de
kan fortsætte deres
skolegang.
Og så er der jo den nådesløse
menneskehandel, hvor skrupelløse

For bare kr. 55 om måneden, kan
pigernes fremtid reddes, for det er
det beløb, der skal betales i
skolepenge. Hvis man vil hjælpe en
eller begge piger, så kontakt os

Skolebygningerne er
blevet forfaldne efter at
have stået tomme i så
lang tid og arealerne
rundt om skolerne er
groet til. Det lokker især
Cobra slanger til, så der
forestår et stort arbejde
med at rydde op, gøre
rent og friske op.
Mange børn har mistet forældre
eller søskende, og for de fleste
fattige familier har Corona krisen
trukket tæppet væk under
familiens økonomi, fordi det i så
lang tid ikke har været muligt for
forældrene at finde
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personer altid står klar til at
udnytte familier på
desperationens rand.
Et eksempel på piger, som er i fare
for at droppe ud af skolen, med
alt, hvad det kan medføre, er Atci
(til højre) og Vemula på fotoene

hurtigst muligt på
ge@dendanskehjaelpefond.dk
eller tlf. 26481646.
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Nye spon sor er søges
Pandemien har ændret livet for de
fleste fattige familier, som hidtil

har levet af daglejerarbejde eller
haft arbejde på de store fabrikker.
Under lock down perioderne var
den slags arbejde umuligt at få.
I et forsøg på at tjene penge på

genanvendes, for nogle få Rupees.
Problemet med denne nye levevej
er, at den involverer hele familien.
Oftest foregår det på den måde, at
far trækker en vogn langs vejen,
mens mor og børnene samler
skrald op fra vejkanten. Børnene
kommer ikke i skole, og arbejder
hårdt fra morgen til aften, uden at
have kontakt til andre børn end
deres søskende.
I Indien kaldes disse mennesker
Rag Pickers. De er set ned på og
tilhører altid de kasteløse.
I forhold til tidligere, hvor de
fattigste familier dog kunne tjene
lidt penge ved daglejerarbejde, er
børnene til disse Rag Pickers
taberne, som ikke har en chance
for at komme i skole. Der er nu
rigtig mange af dem og man taler i
Indien ligefrem om en tabt
generation. Drengen på forsiden
tilhører denne gruppe.
Vi vil rigtig gerne nå ud til disse
børn, men vi mangler sponsorer.

anden måde er flere af de fattige
familier begyndt at samle skrald
langs vejene eller på lossepladser.
De sælger det, der kan

Vi håber derfor, at I, som læser
dette nyhedsbrev, vil være med til
at prøve at skaffe flere sponsorer
og medlemmer, ved at tale om
behovet.
Hvis I har lyst til at gøre endnu
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mere, har vi fået lavet en ny flyer,
som kan deles ud til venner,
arbejdskolleger, tandlægen, lægen
osv.
Jeg sender gerne en stak, hvis I har
lyst til at hjælpe med at dele
budskabet. Skriv blot på
ge@dendanskehjaelpefond.dk
eller ring på 26 48 16 46.

Stor donation fra
Middelfart
Sparekasse

D. 28 november 2021 modtog
vi en check på kr. 20.000 som
var overskuddet fra
Sparekassens Julekoncert i
Aarhus.
Vi takker for denne meget
flotte donation.

Middelfart Sparekasse støtter
Den Danske Hjælpefond

