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LEGO medarbejdernes 
jubilæumslegat 2016  
I 2015 fik vi en flot donation på kr. 
25.000 til køb af skolemøbler til vores to 
nye samarbejdsskoler i Slahr og 
Mandapeta. På grund af den manglende 

tilladelse til at sende penge til Indien, 
kunne projektet først igangsættes i for-
året 2016. Vi besluttede, at få lavet sko-

lebænkene selv, så de kom til at passe i 
størrelserne til de to skoler, og så det 
blev en god og holdbar løsning. 

Selve stålkonstruktionen blev lavet på 
et værksted tæt på vores kontor, hvor 
en af de sponsorerede college elever 

arbejder i sin fritid, for at tjene penge til 
bøger til studierne. 

Stålrammerne blev derefter kørt til den 
lokale tømrer, som lavede og montere-
de bordpladen og bænken, og så var 
alle de nye møbler klar til at blive kørt 
på store lastbiler 6 timer til skolerne i 
Slahr og Mandapeta. 

Stor var glæden hos de to skoleinspek-
tører, da de modtog alle de nye møbler 
og endnu større var glæden hos elever-
ne, da de kom tilbage fra sommerferie i 

juni måned. 

Sidste skoleår sad de på slidte skæve 
møbler eller på gulvet indendørs eller 
på jorden udendørs. I dette skoleår kan 
de fleste af eleverne sidde ved fine nye 
borde og bænke, hvilket dels er godt for 
deres arbejdsstilling, men også for deres 
selvtillid. 

Stor tak til LEGO medarbejdernes Jubi-
læumslegat for det flotte beløb, som 
kommer til at gøre en stor forskel for 
eleverne på Slahr og Mandapeta mange 
år ind i fremtiden. 

Stor var glæden hos de to 

skoleinspektører, da de 

modtog alle de nye møbler  

Tid til at sige tak 
Hver måned, når en sponsor beta-
ler skolepenge, gemmer vi kr. 5, -
som bruges til en julegave til ele-
ven. 
I 2015 var julegaven et ur. For de 
fleste børn er 
det første 
gang, de har 
haft et ur, så 
det var en 
meget stor 
luksus for 
børnene at 
modtage 
denne gave. 
Men samtidig 
er det en nyttig gave, for familier-
ne har heller ikke ur derhjemme, 
så denne gave vil hjælpe børnene 
med at møde til tiden i skolen og 
andre steder. 
Det er meget sent, børnene har 
fået deres julegave for 2015, men 
det skyldtes, at vi i december 
2015 endnu ikke havde fået vores 
nye tilladelse til at overføre penge 
til Indien. Pengene kunne derfor 
først sendes i marts 2016. Der-
efter skulle 
der forhand-
les en god pris 
på køb af 700 
ure, og først 
derefter kun-
ne gaverne 
gives til bør-
nene. 
De af jer, der 
sponsorerer børn i Indien, vil sam-
men med dette nyhedsbrev mod-
tage takkebrev og foto af jeres 
sponsorbarn/børn. Der er få und-
tagelser, så hvis du ikke modtager 
takkebrev og foto nu, er det fordi 
det er på vej fra Indien og efter-
sendes så snart det modtages. 
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Første skoledag er altid spændende… 

…men for nogle børn er det en drøm, der går i opfyldelse. 
I forbindelse med vores 
kampagne vedrørende 
voldsramte børn og kvin-
der fortalte vi historien 
om Mokshita og Bhavani, 
som boede i en meget 
fattig familie, hvor faren 
var voldelig både overfor 
moren og de to små piger. 
Moren arbejder som syer-
ske, og da hun ikke turde 
lade pigerne være alene 
med faren, tog hun dem 
med på arbejde hver dag, 

hvor de fordrev tiden med at sidde og kigge ud af butik-
kens vinduer på livet udenfor på gaden. Når skolebørnene 

kom forbi på gaden i de-
res fine uniformer, legede 
de to piger at de også gik i 
skole. Men det var kun en 
leg. 
Moren kunne ikke engang 
tjene penge nok til at kø-
be bøger eller uniformer 
til de to piger, så deres 
skæbne var afgjort på for-
hånd. Om meget få år ville 
de blive oplært i forskelli-
ge ting på systuen, og de 

ville gå i morens fodspor med hårdt arbejde, lav løn og 

fattigdom. 
Vores leder i Indien, Robert, talte flere gange med moren 
om, at hun 
kunne æn-
dre sin 
tilværelse 
og til sidst 
fik hun 
mod til at 
flytte fra 
sin voldeli-
ge mand. 
Af skræk 
for hans 
og hans 
families 
reaktion 
flyttede hun 
til en helt anden by og fandt arbejde som syerske. Imens 
fandt vi to sponsorer til pigerne, og så var vejen pludselig 
banet for, at pigerne kunne komme i skole. 
Og så kom den store dag, hvor Robert hentede to spændte 
piger og deres mor og moster. Pigerne skulle for første 
gang nogensinde i skole. 
Robert viste mor og døtre, hvor skolebussen holder og fik 
indskrevet de to piger i skolen. Det helt store højdepunkt 
kom, da de skulle have taget mål til deres nye uniform og 
fik udleveret det slips og bælte, som hører til uniformen. 
Tak til de to sponsorer, som gjorde det muligt at disse to 
små voldsramte piger kunne få opfyldt deres store drøm 
om at blive rigtige skolepiger med deres egne fine unifor-
mer.  

Ekstrem hedebølge i Indien 

Indien har også i 2016 været ramt af både ekstremt høje 
temperatu-
rer og ligele-
des efter-
virkningerne 
af mindre 
regn end 
sædvanlig i 
2015. Der er 
flere steder i 
Indien målt 
temperatu-
rer på over 
50 C som 

har resulteret i mange dødsfald. 
”Det har været som at bo i en bageovn”, og mange vover 
sig slet ikke udendøre af frygt for varmen, fortælles det fra 
mange områder i Indien. 

Det går også ud over dyrene og mange landmænd fortæl-
ler at deres malkekvæg giver langt mindre mælk end sæd-

vanlig, helt ned til en trediedel af det de plejer. Også afgrø-
derne lider meget under den stærke varme og høsten ser 
ud til at ligge langt under det nødvendige og sædvanlige.  
Fortsættes på side 4.                                                                        

De to piger og familien sammen med skolens rektor 
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De nye sygepleje elever 

fra Meghalaya 
I vores sidste nyhedsbrev skrev vi om de 12 nye sygepleje-

lever, der kommer fra det nordøstlige Indien og som star-

tede på en sygeplejeuddannelse på college i Nuzvid, tæt 

på vores kontor. 

For en enkelt pige blev bekymringerne om familien der-

hjemme for stor. Hendes mor er alene og der er en mindre 

søster i familien. Jemia plejede at arbejde i marken sam-

men med sin mor for at skaffe mad nok til at forsørge fa-

milien. Hun ved, at livet for moren måske nu er endnu hår-

dere uden Jemias arbejdskraft og da Jemia samtidig fik et 

stort sår bag det ene øre, som var betændt og ikke ville 

hele, blev det for meget for denne unge pige. Hun rejste 

derfor tilbage til sin mor. 

Vi har besluttet at indsamle midler til betaling af disse ele-

vers skolegang, indtil der er fundet sponsorer til dem alle, 

så det ikke er nødvendigt at sende nogen af dem tilbage til 

deres fattige tilværelse.  

Eleverne mangler en del ting, herunder tøj, sandaler, no-

tesbøger osv. hvorfor alle donationer til disse elever er 

særdeles velkomne. 

Hvis nogen skulle ønske at hjælpe denne gruppe sygeple-

jeelever kan der indbetales til vores konto i Danske Bank, 

reg.nr. 3262 kontonummer 0826022. Eventuelle oversky-

dende beløb vil blive anvendt til andre college elever, som 

mangler en sponsor for at kunne gøre deres uddannelse 

færdig. 

Vi vil gerne samtidig sige tusind tak til alle, der allerede har 

sponsoreret en af disse elever eller som allerede har ind-

betalt beløb til dette formål. 

Eleverne har haft meget svært ved at 

vænne sig til den voldsomme varme i 

det sydlige Indien, for de kommer fra 

bjergområder, hvor temperaturen 

ikke bliver så høj, heller ikke om 

sommeren. 
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Generalforsamling i 
Vejle d. 12. juni 2016 

Den 12. juni 2016 blev der afholdt generalforsamling i Den Dan-
ske Hjælpefond. 
Det var en hyggelig og interes-
sant eftermiddag, hvor der 
både blev tid til at tale om al-
vorlige emner og glæden ved 
at kunne gøre en forskel for de 
børn, det hele drejer sig om. 
Der blev talt om, at brugen af 
sociale medier medfører, at 
flere af de sponsorerede elever 
nu har direkte kontakt med 
deres sponsorer. Vi har intet 
imod den direkte kontakt, men 
det giver os indimellem nogle 
problemer, fordi børnene kan 
finde på at tigge om flere pen-
ge eller spørge om deres min-
dre søskende eller andre fami-

liemedlemmer kan blive sponsoreret. 
Som hjertevarm sponsor kan det være svært at modstå henven-
delserne fra børnene, men vi henstiller, at man aldrig sender 
penge direkte til børnene og at man kontakter os før der gives 
tilsagn om at ville hjælpe andre børn. Vi kender familierne og 
deres baggrund og vores ledelse i Indien vil kunne afsløre, om 
der er tale om familiemedlemmer, som prøver at udnytte situa-
tionen. 

Som vi har skrevet nogle 
gange har vi nu den midler-
tidige tilladelse til at over-
føre penge til Indien, og vi 
håber snart at få den per-
manente tilladelse. Den 
lange periode uden tilladel-
se har skabt forsinkelser 
med overførslerne og vi er 
stadig ikke helt ajour, men 
håber at blive det i løbet af 
kort tid. 
Der er stadig stort behov 
for hjælp til de fattigste 
børn i Indien og deltagerne 

blev derfor opfordret til at 
hjælpe med at finde nye 

medlemmer og sponsorer, så vi kan nå ud til endnu flere børn i 
nød. 
Tak til alle, der var mødt frem, det er altid dejligt at møde spon-
sorerne, som jo gør det muligt for os at hjælpe.  

Fortsat fra side 2:    

For at føje spot til skade er det eks-
tremt varme vejr også gået ud over 
vandkvaliteten mange steder, så syg-
domme som kolera er brudt ud på 
grund af vandforurening. 
Heldigvis er der i mange indiske byer 

adgang til offentlige vandforsyning da 
det er helt afgørende at undgå dehy-
drering.  

 
 

Fra Robert Franklin i Indien har vi 

fået sendt flere fotos om hvordan 

man i dagligdagen klarer sig i 

varmen. 

Michael Egholm byder velkom-

men til generalforsamlingen 

Hans-Jørn Thomsen fortæller om 

donationen fra LEGO 

Der blev lyttet opmærksomt fra salen 
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