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ET PAR ORD FRA 
FORMANDEN

Pga. Covid-19 har fonden haft 
nogle praktiske problemer i 
Danmark.

Da det pga. forsamlingsforbud 
m.v. ikke har været muligt eller 
forsvarligt at afholde 
generalforsamling, er dette blevet 
udskudt.

Det materiale fra Indien, som skal 
vedlægges brevene til 
sponsorerne, er nået meget sent 
frem til Danmark, idet materialet 
har været stablet op i månedsvis 
på postkontorer i Indien, så vi har 
faktisk ikke haft noget at sende før 
nu. 

Det var lidt for kedeligt kun at 
sende opkrævninger, så vi har 
ventet med at sende noget til nu.

Vi har også ventet på at få oplyst 
fra skolerne i Indien, om de ville 
opkræve skolepenge på normal 
vis i år, hvilket vi nu har fået svar 
på, at de vil.

I vil også få en julehilsen fra os.

Som I ved, har vi brug for en bil til 

kontoret i Indien, men vi har ikke 
haft penge til at købe en bil for. 
Imidlertid fik vi en meget stor gave 
på 300.000 kr. fra en trofast 
sponsor gennem mange år, og 
hun sagde, at vi godt måtte købe 
en ny bil. Det var rigtigt dejligt, for 
det vil lette Roberts arbejde. 

Som I ved, skal han benytte 
offentlig befordring eller leje en 
bil, når han skal rundt, hvilket har 
været meget besværligt. Vi er 
meget, meget taknemmelige for 
den store gave.

Igen vil jeg gerne takke jer for den 
helt uvurderlige støtte, som I yder. 
Vores børn og unge ved, at de kan 
regne med os. 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

Sær ligt  udsat t e fam il ier  og børn
Den 11. oktober 2020 var det international pigedag. I den Danske 
Hjælpefond er det pigedag hver dag, for vores fokus er i meget 
stor grad hos pigerne. Indien er et af verdens farligste steder at 
bo som kvinde og et af de steder i verden, hvor det er sværest for 
pigerne at gennemføre en uddannelse.

Når en families økonomi rammes, som nu under Corona krisen, 
går det altid først ud over pigerne. Hvis udgiften til skolepenge 
skal skæres ned, er det pigernes uddannelse, som prioriteres 
væk.

Allerede nu er der i området omkring vores kontor i Indien rigtig 
mange familier, som henvender sig til vores daglige leder og 
beder om hjælp til at deres døtre kan komme i skole eller 
fortsætte deres skolegang fordi familierne ikke længere har råd til 
at betale for alle deres børns skolegang.

Hvis vi skal undgå de langsigtede virkninger af Corona krisen, er 
det nu, disse piger skal hjælpes. Her er et udsnit af de piger, der 
lige nu har et akut behov for hjælp, men det er kun et udsnit.

Vi håber, at I som læser dette, vil dele disse pigers historie, så vi 
forhåbentlig kan finde sponsorer til dem inden længe og dermed 
være med til at sikre, at pigernes vilkår i Indien ikke igen er blevet 
forværret, når vi engang alle kommer på den anden side af 
Corona krisen.

Kontakt os straks på kontakt@dendanskehjaelpefond.dk eller 
telefon 26481646, hvis du kan hjælpe.

1. Mangler 55 kr.
pr. måned

2. Mangler 55 kr.
pr. måned

3. Mangler 55 kr.
pr. måned

8. Mangler 55 kr.
pr. måned

4. Mangler 100 kr.
pr. måned

5. Mangler 100 kr.
pr. måned

6. Mangler 100 kr.
pr. måned

7. Mangler 100 kr.
pr. måned
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Corona sit uat ionen
Det helt store emne både i Indien 
og i Danmark her i 2020 er 
naturligvis Covid-19.

I Indien er situationen kaotisk og 
delvist ude af kontrol. Der er store 
dele af befolkningen, som hverken 
kan læse eller skrive og de 
informeres ikke om smitterisiko 
eller symptomer på Corona. 
Indien har et af verdens højeste 
antal smittede, næst efter USA, 
men et forholdsvis lavt dødstal. 
Det hænger desværre ikke 
sammen med at flere mennesker i 
Indien overlever Corona, men 
skyldes i stedet, at man på de 
fleste sygehuse ikke registrerer 
dødsårsager.

Uddeling af  nødhjælp

I starten af Corona krisen lukkede 
de store fabrikker i Delhi og 
Mumbai og fyrede alle deres 
arbejdere. Disse mennesker kom 
fra alle dele af Indien og bor i 

midlertidige boliger i storbyerne. 
Da der ikke findes nogen form for 
dagpenge, havde de ikke andet 
valg end at begynde at gå tilbage 
til deres hjemstat flere tusinde 
kilometer væk, uden indtægter og 
uden andre ejendele, end dem, 
som de kunne bære.

På det tidspunkt var der 50 

graders varme i Sydindien, så det 
er ikke vanskeligt at forstille sig de 
lidelser, disse mennesker må have 
gennemgået. Mange, både børn 
og voksne, mistede livet langs 
vejene.

Vores daglige leder, Robert, 
samlede spontant lidt penge ind i 
byen, så der kunne uddeles boller 
og vand til nogle af de migranter, 
der var i gang med den lange 
vandring sydpå.

De fleste af forældrene til de børn, 
der sponsoreres af Den Danske 
Hjælpefond, er daglejere. De er 

ikke ansat nogen steder, men 
prøver at finde arbejde fra dag til 
dag, ofte som markarbejdere, 
men det kan også være arbejde 
som rengøring eller udførelse af 
småreparationer. De har ikke 
noget sikkerhedsnet, og når 
landet lukker ned og der er 
udgangsforbud, står de helt uden 
indtægt.

Børnene og deres familier sultede 
derfor, så vi traf hurtigt beslutning 
om, at vi måtte prøve at få mad og 
værnemidler ud til så mange 
familier, som muligt. 
Indsamlingen af penge i Danmark 
gik godt, så i løbet af ganske kort 
tid kunne vi overføre penge til 
Indien og Robert købte store 
mængder mad i form af ris, løg, 
krydderier og madolie m.v. Det 
hele blev pakket i poser på 
Roberts terrasse med hjælp fra 
nogle af de sponsorerede børn og 
Robert skaffede en tilladelse fra 

politiet til at leje en bil og køre ud 
til familierne. Glæden var 
kæmpestor, når børnene modtog 
poserne med mad og 
værnemidler.

Men det var alt sammen tilbage i 
maj/ juni og nøden er derfor igen 
meget stor. Det er vores ønske, at 
vi kan uddele poser med mad til 
de sponsorerede børn og deres 
familier igen. Vi har verdens 
bedste sponsorer og 
bidragsydere, som hurtigt sendte 
penge til sidste uddeling og vi er 
nødt til at spørge om hjælp igen. 
For bare 80 kr. kan vi sætte en 

rigtig fin pakke sammen, som 
holder længe.

Vi håber, at I endnu engang vil gå 
til lommerne og sende os et 
bidrag til dette meget vigtige 
formål. Alle bidrag er særdeles 
velkomne og kan sendes til vores 
bankkonto reg.nr. 3262 kontonr. 
0826022 eller via MobilePay 
75981.

Skolegang under  Covid-19

Med hensyn til børnenes 
skolegang har skolerne været 
lukkede i dette skoleår, som 
startede i juni måned. Kun i de 
seneste måneder har der været 
afholdt undervisning for de ældste 
elever, dvs. 10. ? 12. klasse og for 
nogle af eleverne på college. Det 
er dog planen at starte 
undervisning igen d. 2 november 
og at de små klasser går i skole på 
skift.
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Eksamen blev ikke gennemført i 
maj måned og alle elever blev 
derfor anset for at have bestået.

Skolerne har i hele perioden 
tilbudt online undervisning, hvilket 
har givet mange af vores 
sponsorerede børn en række 
udfordringer, da de ikke har 
mobiltelefoner eller computere, så 
de kan modtage undervisningen. 
De fleste lader til at have fundet 
en løsning, så de samles i små 
grupper hos nogen, som har det 
tekniske udstyr, men hvor mange, 
der helt er droppet ud af 
undervisningen, har vi ikke 

overblik over endnu. Dem, der er 
droppet ud, må gå klassen om, når 

det igen bliver muligt at 
gennemføre undervisningen på 

skolerne.

Alle skoler 
har meddelt, 
at eksamen 
bliver 
gennemført 
som planlagt. 
Det har indtil 
for nylig 
været uvist, 
om skolerne 
opkrævede 
skolepenge, 

men det er nu oplyst, at alle skoler 
opkræver skolepenge som 
sædvanligt.

De sponsorer, som betaler 
kvartalsvis, har kun været 
opkrævet for 1. kvartal 2020, men 
sammen med dette nyhedsbrev 
opkræves 2. og 3. kvartal 2020.

Sm it t ede sponsorbørn

Vi har modtaget oplysninger om 
sponsorerede børn, som er 
smittet. Ligesom herhjemme er 
sygdommen ikke så alvorlig for 
børn, og vi har ikke oplysninger 
om dødsfald blandt børnene.

Men det kan ikke udelukkes, at der 
er en del informationer, som ikke 
er nået frem til vores kontor. Vi 
informerer naturligvis straks 
sponsorerne direkte, såfremt vi får 

oplysninger om smittede eller 
døde elever.

Hvis man som sponsor har 

spørgsmål om sin elev eller til 
Corona situationen i Indien 
generelt, er man altid velkommen 
til at kontakte os på

kontakt@dendanskehjaelpefond.dk

eller telefon 26 48 16 46.
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