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Glædelig ju l
Vi ønsker alle vores sponsorer, 
medlemmer, bidragsydere og frivillige 
en glædelig jul og et godt nytår 2021.

De af jer, der sponsorerer et eller flere 
børn, får sendt julekort fra jeres elev 
med dette nyhedsbrev. På grund af 
Covid-19 situationen, er der dog 
enkelte sponsorer, som ikke modtager 
noget julekort, men det skyldes, at 
eleven har modtaget online 
undervisning og derfor ikke er mødt 
ind på skolen og at det område, hvor 
eleven bor, ikke har kunnet besøges 
på grund af smittefare.

Vi håber, at I vil have forståelse for 
denne situation.

Vi håber også, at vi i det nye år kan 
komme til at arbejde på en mere 
normal og effektiv måde igen, både i 
Indien og i Danmark.

Tak for al jeres støtte i løbet af året, 
uden jer havde vi ingen mulighed for 
at hjælpe de mange udsatte børn i 
Indien.

Med dette nyhedsbrev følger et løst 
ark med opfordring til at sende penge 
til køb af pakker med mad til de 
sponsorerede børn og deres familier. 
Vi håber, at I vil hænge arket op på 
jeres arbejdsplads, i sportsklubben, 
bridgeklubben, uddannelsesstedet 
osv. osv. Det kan også gives til naboen 
eller uddeles til fællessang ? bare det 
bliver set af så mange som muligt.

Hvis man gerne vil have det tilsendt 
elektronisk, så det kan sendes rundt til 
alle på maillisten, er man mere end 
velkommen til at kontakte mig pr. mail 
på ge@dendanskehjaelpefond.dk, så 
sender jeg det straks.

Med venlig hilsen

Gitte Egholm

Hvordan 
påvirker  Corona 
vores arbejde ?

Skolerne i Indien åbnede i 
starten af november måned, 
men det var under store 
protester fra forældrene, som 

ikke ønskede, at deres børn 
skulle udsættes for smittefare 
på skolerne.

Det var derfor også 
bekymrede forældre, som 

den 2. november mødte op 
sammen med deres børn, for 
at indskrive dem til det 
skoleår, som skulle have 
startet i juni måned.

Der er stadig mange familier, 

som ikke er oplyst om 
smittefaren og der er mange 
familier, som ikke har råd til 
at købe værnemidler eller 
ikke ved, hvordan man bruger 
dem.

På skolen i Nuzvid, som er 
vores største 
samarbejdsskole, brugte 
skoleinspektøren ikke 

mundbind på den 
første skoledag, og 
der samlede sig en 
stor gruppe 
mennesker foran 
skolens kontor, 
hvor de skulle 
indskrive deres 
børn og betale 
skolepenge, uden at 
der blev grebet ind. 
Der var ingen 
håndsprit 

tilgængelig og ikke mulighed 
for at vaske hænder.

Forældrene betaler 
skolepengene kontant og 
mange fattige familier betaler 

med småmønter, 
som de har tigget 
sig til eller tjent som 
gadesælgere. Det er 
ikke svært at 
forestille sig, 
hvordan smitte kan 
spredes under de 
forhold.

Der gik da heller 
ikke mange dage, 
før 
skoleinspektøren 
var smittet, og det 
samme var flere af 
lærerne. Skolen 
lukkede derfor ned 
igen og krævede, at 
alle lærere lod sig 
teste. Efter 10 dage 
åbnede skolen igen 
og har nu 
undervisning af de 
store elever, mens 
de mindre klasser 
igen må tage til 

takke med 
onlineundervisning.

Vores leder i Indien har 
oplyst, at det er samme 
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situation på vores andre 
samarbejdsskoler.

Situationen bekymrer os. Ikke kun 
af den åbenlyse årsag, at vi 
naturligvis er bekymrede for 
børnenes helbred, men også fordi 
langtidsvirkningerne af en krise af 
dette omfang er ødelæggende for 
vores arbejde.

I Danmark har mange mistet deres 
arbejde under krisen og synes 
derfor ikke længere, at de har råd 
til at hjælpe et barn i Indien.

I Indien har mange familier mistet 
deres eksistensgrundlag og det går 
som altid hårdest ud over de 
svageste. Hvis en familie har en 
dreng og en pige, men kun har råd 
til skolegang for en af dem, vil det 
altid være drengen, der kommer i 
skole.

Langtidsvirkningerne af Corona 
krisen vil derfor også være, at 

uligheden i samfundet vokser. Der 
vil blive endnu større forskel på rig 
og fattig, og der vil blive endnu 
større forskel på dreng og pige.

I Den Danske Hjælpefond arbejder 
vi netop for at bekæmpe 
uligheden i det indiske samfund 
ved at sørge for, at børn fra de 
laveste kaster, og især piger, får en 

uddannelse. Det arbejde bliver 
sværere nu, for rigtig mange piger 

dropper ud af skolerne, fordi 
forældrene ikke kan betale 
skolepengene.

Hvis pigerne skal bevare deres 
værdighed og håb for 
fremtiden, er det vigtigt, at vi 
hjælper dem. De udsatte børn 
har mere end nogensinde 
brug for hjælp nu.

Vi håber derfor, at rigtig 
mange vil prioritere at 

beholde deres sponsorbarn og at 
rigtig mange vil hjælpe os med at 
finde nye sponsorer eller selv 
hjælpe et barn mere. Rækken af 
børn, der beder om din hjælp, er 
uendelig lang. Og husk, at for bare 
kr. 55 om måneden kan du ændre 
et barns tilværelse for altid.

Indsam ling t i l  st andere 
m ed håndspr it

Vi indsamler penge til at købe 
standere med håndsprit ved 
indgangen til alle vores 
samarbejdsskoler.

Skolerne har ikke ressourcer til at 
forsyne børnene med håndsprit, 
men hvis smittespredningen på 
skolerne skal stoppes, er det 
nødvendigt, at børnenes hænder 
desinficeres, inden de går ind på 
skolen.

De fleste børn kommer fra hjem 
uden rindende vand, så det kan i 
forvejen være svært at have en 
almindelig god håndhygiejne, som 
vi kender den herhjemme.

Standerne bliver betjent med en 
fodpedal, så de er berøringsfri.

Samtidig ønsker vi at indkøbe 
store håndsprit dispensere, som 
lærerne kan bruge til at give 
børnene håndsprit inde på 
skolens område, f.eks. efter 
toiletbesøg.

Den samlede pris bliver på kr. 

13.000.  Alle bidrag til dette vigtige 
projekt er meget velkomne, store 

som små. Bidrag kan betales til 
vores bankkonto i Danske Bank, 
reg.3262 kontonummer 0826022 
eller via MobilePay 75981.

Hverdagen udenfor  
skolerne under  
Corona k r isen

Hvis man 
bevæger sig 
bare lidt 
udenfor 
byerne i 
Indien, kan 
man 
næsten 
drømme sig 
tilbage til 
2019, hvor 
ingen havde 
hørt ordet 
Corona. 
Herude leves livet, som det har 

gjort i generationer på godt og 
ondt.

Lige nu er der meget arbejde i 
rismarkerne, og de fleste daglejere 
arbejder, som de altid har gjort. 

Mange 
har hørt 
noget 
om 
Corona, 
men 
risikoen 
for at 
blive 
syg 
tager 
de med, 
for de 
er nødt 

til at tjene lidt penge for at 

overleve. Det er i forvejen 
risikofyldt arbejde, for i 
rismarkerne lever der mange 
giftslanger, som man ikke altid kan 
se mellem de høje risplanter. De 
er også vant til, som en del af 
arbejdet, at sprøjte med insektgift 
uden handsker eller masker, så 
risikoen for at få en smitsom 
sygdom virker ikke afskrækkende 
på dem.

Dette er en af grundene til, at der 
er så god grobund for 
sygdomssmitte i et land som 
Indien. Det er en kamp for 
overlevelse fra dag til dag, og man 
må klare sig som man bedst kan.

Når disse mennesker bliver syge, 
ved de sandsynligvis ikke engang, 
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Julegave 2020
Årets julegave bliver en lille 
skuldertaske med 
værnemidler, som børnene kan 
have med sig, når de går i 
skole, og som naturligvis også 
kan bruges i andre 
sammenhænge.

Der stilles ikke standere med 

håndspit i butikker m.v.  som i 
Danmark, så vores 
sponsorerede børn må klare 
sig selv.

Det er nok ikke den julegave, 
der står øverst på de danske 
børns ønskelister, men i Indien 
er den meget brugbar og både 
børnene og deres familier 
bliver derfor utvivlsomt glade 
for gaven.

at de har fået Corona og hvis de 
dør, er der ingen, der bekymrer sig 
om årsagen.

Byerne er mere præget af krisen. 

Politiet er efter folk, som går 
uden maske, og slår dem 
med knipler. 
Folkestemningen er også 
hård, og der går hele tiden 
mange rygter om, hvem der 
nu er blevet smittet, men 
alligevel bevæger sig rundt i 
byen.

Til gengæld er det som om 
de lokale politikere bliver 
mere og mere populære og 
hyldes med plakater rundt 
om i byen, når de er blevet 
raske efter at have været 
smittet med Corona.

For gadehandlerne er det tid til at 
udvide sortimentet med 
genanvendelige masker, så man 
kan vælge den farve man 
allerbedst kan lide.  Denne lille 
gadehandler har fået ekstra god 

tid til at passe sin bod nu, hvor 
han ikke skal i skole ? 
onlineundervisning har han 
sandsynligvis slet ikke mulighed 
for at deltage i.
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