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Burnt Lady´s Daughter 
Hendes krop er et levende 

symbol på  overgreb 

I en lille landsby, kaldet Kunchevaripe-

ta, bor en kvinde, som alle kender som 

”the burnt lady”. Hendes krop er et leven-

de symbol på de overgreb, kvinder stadig 

udsættes for i Indien og hun er også et 

levende symbol på alle de tabuer, der 

findes om dette emne. 

Kvindes krop har været voldsomt for-

brændt og er nu fyldt med ar. Hvis man 

spørger hende, hvad der er sket, siger hun 

hurtigt at der skete noget, da hun var en 

ung kvinde, men vinker derefter afvær-

gende med hænderne og vil ikke sige me-

re. Der er næppe nogen tvivl om, at hun 

har været udsat for et angreb fra sin svi-

gerfamilie, fordi hendes egen familie ikke 

har været i stand til at betale medgiften.  

Hvis medgiften ikke bliver betalt, annulle-

res ægteskabet og gommens familie føler 

sig snydt. Det fører ret ofte til angreb på 

bruden, tidligere var det mest med over-

fald hvor man smed benzin på kvinden og 

antændte det, men nu er det oftest an-

greb hvor man smider syre i ansigtet på 

kvinden. 

Angreb på kvinder, som følge af at med-

giften ikke er betalt, er meget skamfuldt 

for kvindens familie, og ingen taler om 

det, så gerningsmændene bliver aldrig 

stillet til ansvar. Kvinden befinder sig i et 

netværk af tabuer, og er overladt til 

sig selv både med 

den fysiske smerte 

og med de psykiske 

følger. 

The burnt lady var 

heldig, dels at hun 

overlevede overfal-

det og dels at hun 

mange år senere 

mødte en fraskilt 

mand, som havde tre børn i forvejen og 

som hun blev gift med. Sammen fik de en 

datter, Vasundhara, men da datteren var 

et år gammel, vendte lykken igen for kvin-

den, da hendes mand døde pludseligt af 

et hjerteanfald.  Helt alene, uden uddan-

nelse og med et lille barn var livet hårdt 

for kvinden, men hun har formået at tjene 

lidt penge ved forskellige småjobs, så hun 

har kunnet købe mad til sig selv og datte-

ren. 

Hytten, de bor i, er helt faldefærdig, og for 

nylig er en gren fra et stort træ væltet ned 

i taget. Moren er nu ikke ubetinget ked at 

den ting, for træet har grene med cotton 

fruits, som hun kan plukke ned og spise. 

En cotton fruit smager ikke specielt godt, 

men den giver lidt næring og det er vigtigt 

for denne fattige familie.  

Indtil nu har Vasundhara, der er 9 år gam-

mel, gået i en offentlig skole, hvor under-

visningen er meget dårlig. Der er en snæ-

ver bro udenfor landsbyen, som skolebus-

sen ikke kan passere, og lille Vasundhara 

må derfor gå 5 kilometer hen til skolebus-

sen hver morgen og fem kilometer tilbage 

til hytten om eftermiddagen. 

Efterhånden som Vasundhara bliver æl-

dre, bliver livet mere farligt for hende. 

Hun har ingen til at beskytte sig, hun sover 

i en hytte, hvor der ikke er en dør, der kan 

låses, og hun går 10 kilometer alene hver 

dag. Vasundhara er derfor i 

fare for selv at blive 

udsat for overgreb. 

Moren har absolut in-

gen mulighed for at 

betale for en ny bolig, 

og det er derfor aftalt 

med hende, at lille 

Vasundhara kan komme 

til at gå på en af vores 

samarbejdsskoler, hvor 

hun samtidig kan bo på 

skolen og hvor undervisningen ovenikøbet 

er meget bedre end i den offentlige skole. 

Det er vores håb, at vi på denne måde kan 

gøre Vasundhara i stand til at forsørge sig 

selv, når hun bliver voksen, samtidig med 

at risikoen for overgreb både nu og sene-

re formindskes. Vasundharas mor giver 

udtryk for, at lykken nu endelig er kom-

met til hende, for selvom hendes eget liv 

har været uendelig hårdt, kan hun nu i det 

mindste se sit eneste barn få en meget 

bedre fremtid. Vi har fundet en god og 

trofast sponsor til pigen, så vi håber det 

bedste for denne lille familie. 

Hytten, de bor i, er 

helt faldefærdig, og 

for nylig er en gren 

fra et stort træ 

væltet ned i taget.  
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Madpakke på indisk 
 

På fotos fra 

skolerne i In-

dien ser man 

altid børnene 

bære på små 

farverige ta-

sker, hvor de 

har deres fro-

kost i. Det er 

dageleverne, 

som har fro-

kost med 

hjemmefra, 

de elever, der 

bor på skolen 

får frokost i 

skolens spisesal. 

 

 

 

 

 

Men hvad har 

børnene i deres 

små tasker, som 

kan holde sig i 

næsten 50 gra-

ders varme 

uden køleskab. 

Vi har taget et 

kik ned i mad-

pakkerne hos 

eleverne på vo-

res samarbejds-

skole i Slahr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storebror spiser ”chapati”, som er et usyret 

brød, lavet af vand, mel og salt. Lillebror spi-

ser ”poori”, som er friturestegt brød.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uanset hvad der er i madpakken nyder børnene de-

res frokostpause og for mange af de fattigste børn er 

det dagens første måltid. 
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”Idli” spiser denne lille pige. Det er en slags riska-

ger lavet af kogt ris.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udenfor skolen prøver ham her at køre forbi et par 

gange, når børnene har frokostpause. Ismanden! Men 

der er ikke mange kunder blandt børnene på skolen, 

det er de færreste familier, der har råd til at give deres 

børn penge med til at købe is i frokostpausen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Denne lille fyr har sikkert også ris i sin madpakke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drengen spiser det mest almindelige i madpakkerne - 
almindelig kogt ris. 
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Årets ”Annual  

Progress Reports” 
Alene det at sende pakker-
ne til Danmark kan være 
en prøvelse.  

Skoleåret 2015-2016 er slut og elever-

nes sommerferie er i fuld i gang. Af-

slutningen på skoleåret betyder også, 

at de årlige rapporter om børnene 

sendes til Danmark, med brev, foto og 

oplysninger om eksamenskarakterer. 

Dette år har vi lavet et lille bogmærke, 

som er vedhæftet rapporten. Det er 

alle I sponsorers fortjeneste, at disse 

børn har lært at læse, og som et sym-

bol på børnenes taknemlighed sender 

de derfor et bogmærke. 

Der er meget varmt i Indien nu, over 

50 grader og der er flere dødsfald på 

grund af varmen. Vi har ikke modtaget 

oplysninger om, at der blandt vores 

sponsorerede børn eller deres familier 

skulle være sket dødsfald. 

Børnene har alle gennemført deres 

eksamen i den dræbende varme, sid-

dende i lokaler uden nogen form for 

air condition, eller siddende på jorden 

udenfor, nogle gange direkte i solen. 

Når man spørger vores leder i Indien, 

Robert, om hvordan børn overhovedet 

kan koncentrere sig om at skrive en 

eksamensopgave under de forhold, får 

man svaret : ” That´s life in India!”. 

Alene det at sende pakkerne til Dan-

mark kan være en prøvelse. I sidste 

uge gik Robert på posthuset med en 

pakke, hvor han ventede en time på at 

blive ekspederet. Da det endelig var 

hans tur, vejede pakken for meget, 

så han måtte i banken for at hente 

flere penge. 

Her ventede 

han en time 

mere, inden 

han kunne få 

udbetalt pen-

gene og der-

efter gik tu-

ren tilbage til 

posthuset. 

Efter at have 

ventet 40 mi-

nutter på at 

blive betjent, lukkede posthuset for 

den dag, og Robert måtte gå hjem 

med uforrettet sag. 

Men som Robert sagde ”skidt med 

det, jeg prøver igen i morgen, og det 

var en dejlig tur for der var air condi-

tion i banken, så der ville jeg gerne 

have opholdt 

mig lidt længe-

re”. 

HUSK hvis du 

sponsorerer en 

elev i 10., 11. 

eller 12. klasse 

eller en elev på 

college, vil års-

rapporterne bli-

ve sendt senere. 

Eksamensresul-

taterne for disse 

elever offentliggøres først senere, 

derfor kan rapporterne ikke sendes 

fra Indien sammen med rapporterne 

fra de mindre elever. 
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