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Det årlige skolebesøg
I Den Danske Hjælpefond er en af de første store opgaver i det
nye kalenderår at besøge alle vores samarbejdsskoler for at se,
om alle de sponsorerede børn er i skole, om børnene har det
godt og om undervisningen forløber godt nok.
I år var det første gang de nye samarbejdsskoler i Slahr og
Mandapeta skulle besøges, så vi var spændte på, om alt var som
det skulle være. Men det hele så fint ud, alle de børn, der er
sponsorerede, var på skolen og i fuld gang med den
undervisning, som deres danske sponsor betaler for.

ET PAR ORD FRA FORMANDEN
Nu er det blevet forår, men vejret gør dog, at forårsstemningen
lader vente lidt på sig.
I Den Danske Hjælpefond skinnede solen dog pludseligt, da vi
den 4. marts 2016 fik den længe ventede tilladelse til at
overføre penge til Indien. Som I måske husker, får man en
sådan tilladelse for et år ad gangen.
De af vores partnere i Indien, som har en tilladelse til at
modtage penge fra udlandet, har vi hele tiden kunnet overføre
penge til, men for at kunne overføre penge til de øvrige
partnere, skal vi selv have en tilladelse.
Det er vanskeligt at få en sådan tilladelse, og mange
velgørende organisationer er blevet nægtet en tilladelse, mens
andre har fået deres tilladelse tilbagekaldt, fordi den indiske
regering har fundet uregelmæssigheder eller ulovligheder.
Regeringen vil bl.a. sikre, at der ikke bliver overført penge til
terrorister.
Vi har hele tiden fået at vide, at hjælpefonden har orden i sine
ting, men den indiske regerings proces har været meget
omstændelig og tidskrævende. De andre foreningers ”rod i
papirerne” har derfor forstyrret os meget.

Sponsorerede børn på skolen i Ibrahimpatnam

Sygeplejeelever på college.
Alle tre er sponsorerede af
danske sponsorer.

Børnene nyder den ekstra
opmærksomhed de får under
det årlige besøg.

Når vi får rapporterne hjem fra alle skolerne og ser billederne af
alle de mange smilende børn, hvis fremtid er sikret på grund af
sponsorers hjælp,
fyldes man af
taknemlighed over at
kunne være del af
dette arbejde.
Tak til alle vores
sponsorer, som gør det
muligt at nå ud til så
mange fattige børn og
deres familier.
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Forsinkelsen har gjort, at vi mange steder har måttet bede om
henstand med betalingerne, og der har heldigvis været stor
forståelse for vores situation. Mange andre organisationer står
i den samme
situation.
Vores mand i
Indien – Robert
Franklin – har
brugt meget tid
på at få
tilladelsen. Til
sidst tog han
toget til New
Delhi (en tur på 1
½ døgn under
kummerlige
forhold). Hans
kone har fortalt,
at da han tog af
sted, sagde han
til hende, at han
ikke kom hjem igen, før han havde fået tilladelsen. Da han
nåede frem til det regeringskontor, som udsteder tilladelserne,
fik han at vide, at sagen var behandlet, men pga. tekniske
problemer kunne tilladelsen ikke blive udskrevet. Når den var
blevet udskrevet, ville den blive sendt pr. post. Robert sagde,
at han blev, indtil han havde fået tilladelsen. Fredag den 4.
marts 2016 blev jeg bedt om straks at ringe til Robert, og han
kunne ...Fortsættes på s.4
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Nye sygeplejeelever søger hjælp
I den allermest nordøstligste del af Indien har Den Danske
Hjælpefond igennem længere tid hjulpet fire børn, som bor
hos Ela, der som sygeplejeelev blev sponsoreret af Den Danske
Hjælpefond. Ela er selv barnløs, men har ladet 4 forældreløse
børn flytte ind i sit hjem.
Alle de børn, der er sponsoreret af
danske sponsorer, bliver besøgt af vores
daglige leder i Indien, Robert, med jævne
mellemrum for at sikre, at børnene går i
skole og at sponsorernes penge derfor
går til det rigtige formål.
I forbindelse med sit besøg hos Ela rejste
Robert lidt rundt i området og blev berørt af den meget store
fattigdom i dette område. Den typiske situation for familierne i
de kunne tage imod 12 unge mennesker fra det nordøstlige
denne del af Indien er, at børnene ikke
Indien, for at prøve at give disse unge
kommer i skole.
en chance for at
De få børn, der
få en uddannelse
kommer i skole,
og blive i stand til
går i en offentlig
at forsørge sig
skole, hvor
selv og deres
undervisningen
familier.
er meget dårlig,
Der er derfor nu
og efter 10.
flyttet 11 unge
klasse får de ikke
kvinder og en
yderligere
enkelt ung mand
uddannelse.
ind på Metas
Næsten alle
college. De har
arbejder i
gået på college
Hjemme i landsbyen samles de
marken, langt de
nogle måneder
fleste på daglejerbasis, hvor børn, der ikke arbejder og er
for
at
finde
ud af, om de
uden opsyn hele dagen. De
arbejdsdagen er meget lang
overhovedet
ville være i
fleste kommer aldrig i skole.
og lønnen lav. Mens forældrene arbejder i
stand til at følge undervisningen.
marken er børnene overladt til sig selv.
Den første tid var hård, for alt er meget anderledes i Sydindien i
Der er rigtig mange familier hvor moren er eneforsørger, enten
fordi faren er død eller fordi han er rejst til Nepal eller andre
omkringliggende lande i håb om at finde et arbejde der, og
sende penge hjem til familien.
Det går bare næsten aldrig så let, så det er meget sjældent at
det lykkes nogen at sende penge hjem til familierne i Indien.
I denne del af
Indien er en piges
skæbne afgjort på
forhånd. Hun går
ud af 10. klasse,
hvis hun
overhovedet har
gået i skole, bliver
gift tidligt og får 3
-4 børn. Hun
arbejder i marken
til en meget lav
løn og efter
nogen tid bliver hun alenemor fordi manden hører, at der måske
er mulighed for at finde arbejde i udlandet. Sådan fortsætter det
generation efter generation.

forhold til den hverdag de unge mennesker kom fra. Der var
derfor i starten mange tårer og frustration, for selv det tøj de
havde på, da de kom, var anderledes end deres
klassekammeraters og de havde ingen penge til at købe andet
tøj for. Robert måtte derfor ud og samle tøj ind i sin egen familie
til kvinderne.
Men nu går hverdagen nemmere og det eneste sygepleje
eleverne nu mangler er en sponsor. For uden sponsorer kan
projektet ikke gennemføres, da der ellers ikke er nogen til at
betale deres skolepenge.
Deres skolegang koster kr. 280 om måneden, men
sponsoraterne kan deles op, så der er to eller tre sponsorer om
en elev.
En enkelt elev har allerede været heldig at finde en sponsor, og
hendes fremtid er derfor sikret. Med Roberts ord er hun ” the
happiest human being on earth”
Men de andre 11 søger desperat efter en eller flere sponsorer.
Kontakt os på:

kontakt@dendanskehjaelpefond.dk eller telefon
26481646 hvis du har lyst til at hjælpe et af disse unge
I et forsøg på at bryde denne onde cirkel aftalte Robert med den mennesker.
sygeplejeskole, der ligger meget tæt på vores kontor i Indien, at
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Husker du Shiny ?

rygsmerter, men som på det tidspunkt via midler fra
Medical Fund var blevet hjulpet til en smertefri tilværelse.
Hendes familie havde accepteret at hun startede på
college, hvilket var hendes store drøm og i november
2015 gik hun og ventede spændt på om hun var blevet
optaget på sygeplejerskolen.
Hun var så tæt på sin store drøm om at blive
sygeplejerske, og så var det alligevel lige ved at gå galt.
For pludselig kunne vi ikke få kontakt med hende. Hun tog
ikke sin telefon, og hvis man besøgte hendes hjem
åbnede moren døren og sagde at Shiny ikke var hjemme.
Kun ved en ihærdig indsats lykkedes det at komme til at
tale med pigen, og det viste sig nu, at faren og farbroren
havde bestemt at Shiny skulle giftes nu med en mand hun
ikke kender og at hun under ingen omstændigheder skulle
have en uddannelse først.
Shiny var blevet optaget på college, men hendes stol stod
tom, og i nogle nervepirrende uger blev familien besøgt
igen og igen indtil faren endelig gav sig og lod Shiny få
den uddannelse, hun så brændende ønskede sig.

I vores nyhedsbrev fra november 2015 skrev vi om Shiny,
som levede en tilværelse som husslave med svære

Allerede samme dag flyttede Shiny ind på college, hvor
hun nu er i fuld gang med den uddannelse, som skal gøre
hende i stand til at forsørge sig selv. Hun er meget
selvstændig, og fortæller at hun nu ikke længere behøver
at frygte den voldelige far og at hun ikke har tænkt sig at
blive gift før hun selv ønsker det. Vi kan nu endelig slutte
Shinys historie her i nyhedsbrevet med en ”happy ending”
og håber det går hende godt under studierne, så hun om
4 år står med det eftertragtede eksamensbevis i hånden.

D. 8 marts var det international
kvindedag...

undersøgelse fra 2011 viser, at ca. en halv million
pigefostre bliver aborteret hvert år i Indien. Der er ingen
grund til at tro, at det tal har ændret sig siden 2011.

...og det blev også markeret i Indien, som på billedet, der
er lavet af college
elever på Metas
college.
Der er sket fremgang
for kvinderettigheder i
Indien i form af
politiske forbilleder og
kvinderettighedsforkæmpere. Og der
tales åbent om pigers
og kvinders ret til
skolegang og
uddannelse.
Men virkeligheden er,
at Indien er verdens
fjerde farligste land at
leve i for kvinder.

Cirka halvdelen af Indiens piger bliver tvangsgift før de er
fyldt 18 år. Helt tilbage
til 1961 blev det
forbudt at kræve
medgift af kvindens
familie ved ægteskab,
men der kræves stadig
medgift i form af penge
eller smykker til
brudgommens familie i
langt de fleste tilfælde.
Kan kvindens familie
ikke betale medgiften
risikerer hun at blive
overfaldet af mandens
familie, ofte med syre
eller tændvæske. Der
dør hvert år mange
unge kvinder, som er blevet brændt fortsættes s.4...

Abort på baggrund af køn er ulovligt, men en
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Fortsat fra forsiden ... med stor lettelse fortælle mig, at han nu stod
med en kopi af tilladelsen i hånden. Vi har fået oplyst, at vi snart kan få
en permanent tilladelse. Dette vil gøre tingene meget lettere for os, og
vi arbejder derfor hårdt på at få denne tilladelse.
Igen vil jeg gerne takke jer for den helt uvurderlige støtte, som I yder.
Vores børn og unge ved, at de kan regne med og vores arbejde vil
fortsætte, så længe der er
behov for os.

Enhver støtte betyder meget
for os. Man kan hjælpe os på
flere forskellige måder f.eks.
ved:
-at melde sig ind i vores
forening,
-at sponsorere et barn eller
en ung via os,
-at sende enkeltbeløb, som vi
må bruge, hvor vi kan se, at der er et behov,
-at fortælle andre om Den Danske Hjælpefond, og dermed udbrede
kendskabet til vores forening.
Tænk på os hver dag.
Tak for jeres støtte!
Michael Egholm
bestyrelsesformand

LIDT OM INDIENS HISTORIE
Indien blev et selvstændigt land i 1947. Forinden var
det en britisk kronkoloni, som bestod af de mange
indiske fyrstedømmer. Anden
verdenskrig havde svækket
det britiske imperium både
politisk og økonomisk,
hvorfor Storbritannien valgte
at afvikle kolonistyret i
Indien. Indien og Pakistan
blev delt, fordi de indiske
muslimer længe havde drømt
om et hjemland for Indiens
muslimer. Delingen gik
desværre hårdt for sig. Nehru blev Indiens første
premierminister. Han kom i
væsentlig grad til at forme
det nye Indiens historie.
Nehru var meget inspireret
af Ghandi. Ghandi bliver
betragtet som Indiens
nationale faderskikkelse.
Han arbejdede for en ikkevoldelig
selvstændighedskamp. Han
blev desuagtet myrdet i
1948, fordi den mand, som
myrdede ham, mente, at
Ghandi havde støttet
muslimerne for meget i deres selvstændighedskamp.
Nehru var i en årrække en af Ghandis nærmest
betroede.

Vi mangler en bogholder
Udgivet af Den Danske
Hjælpefond
Ryesgade 9, 8000 Århus C.
Tlf. 2648 1646
www.dendanskehjaelpefond.dk
Email:

Vores nuværende bogholder har
ønsket at stoppe sit arbejde i
fonden, og vi søger derfor en ny
bogholder. Hvis du selv kunne
være interesseret i at hjælpe os,
eller du kender nogen, der kunne
være interesseret, må du meget
gerne henvende dig til os på
telefonnummer 2648 1646.

I Den Danske Hjælpefond arbejder
bestyrelse og frivillige ulønnet, og
vores omkostninger til
administration i form af itudgifter, porto, papir, kuverter
osv har vi kunnet holde indenfor
det beløb, vi modtager fra Tips- og
Lotto. Det vil vi meget gerne blive
ved med, så de beløb, der
indbetales fra sponsorerne går
ubeskåret til børnene i Indien.

kontakt@dendanskehjaelpefond.dk
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...kvindedag fortsat fra s.3 levende fordi medgiften ikke kunne betales.
En undersøgelse Unicef har lavet viser, at over halvdelen af indiske mænd
synes det er i orden at slå deres kone. Senest har det været fremme, at mange
fædre nægter deres døtre at have mobiltelefoner, fordi de ønsker at
kontrollere, hvem pigerne taler eller skriver sammen med.Så der er meget
lang vej endnu før piger og kvinder i Indien kan leve en bare nogenlunde sikker
tilværelse uden diskrimination på grund af deres køn. Og i mellemtiden
arbejder vi videre og forsøger at få uddannet så mange piger som muligt, for
gennem uddannelse at give disse piger et bedre selvværd og dermed ikke gøre
dem så nemme ofte for diskrimination.

