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 Succeshist or ier  om  
eleverne f ra 
Meghalaya 

 For fire år siden besøgte vores leder i Indien, Robert, 
staten Meghalaya, som ligger i den nordøstlige del af 
Indien, for at undersøge behovet for hjælp i det 
område. 

Han så meget stor fattigdom i det naturmæssigt 
smukke område, som er meget anderledes end 
Sydindien, hvor vores kontor er beliggende.   

Et af de første mennesker, som Robert talte med, var 
Kynsaibor, som gik og passede sin lille kartoffelmark 
på en bjergside. 

Den unge mand fortalte, at han kom fra en familie 
med 6 børn, og at han var droppet ud af skolen efter 
12. klasse. Han havde indtil da gået på en katolsk 

skole, hvor undervisningen var gratis, men han måtte 
gå 3 kilometer hver vej til skole igennem 
bjergområderne. I regntiden var der så meget vand i 
den flod, som han skulle krydse på vej til skole, at han 
måtte holde skoletasken over hovedet med den ene 
hånd og svømme gennem floden. 

Kynsaibor ville gerne have taget en uddannelse, men 
kunne slet ikke forestille sig, hvordan han skulle finde 
penge til det. Han gjorde derfor som de fleste andre 
unge mænd i området ? lejede et lille stykke jord og 
begyndte at dyrke kartofler. Han havde dog ikke 
særlig stor succes. Jorden var udpint og prisen på 
kartofler på det lokale marked var meget lav, så det 
var kun ganske lidt han kunne bidrage med til 
familiens forsørgelse. 

Den unge mands historie rørte Robert, som foreslog, 
at han kunne prøve at finde en sponsor til ham med 
det formål, at han kunne tage en 
sygeplejeuddannelse på sygeplejeskolen lige ved 
siden af vores kontor i Nuzvid. 

 Og sådan blev det. Kynsaibor kom til Nuzvid sammen 
med ti unge kvinder, som havde den samme drøm 
om at komme ud af fattigdommen gennem 
uddannelse. Kun én kvinde opgav efter kort tid, men 
de andre ti bestod eksamen i december 2018 og 

arbejder nu som sygeplejersker til en højere løn, end 
de nogensinde kunne drømme om at opnå i deres 
hjemstat, til stor glæde for dem selv og deres familier 
derhjemme. 

Kynsaibor har fået sin søster til at komme til Nuzvid 
også, i håbet om, at hun også kan finde en sponsor 
og få en uddannelse. 

En af de andre elever, Rickchi, fortæller, at hun 
cyklede 16 kilometer til og fra skole, da hun var barn. 
Hun fortæller, hvordan hun som lille barn var bange 
for mørket og hvordan hun som stort barn var bange 
for at blive seksuelt forulempet, når hun cyklede den 
lange vej alene. Det er farligt for en ung kvinde at 
færdes alene 
om aftenen i 
Meghalaya. Der 
sker desværre 
rigtig mange 
overgreb. 
Rickchi har 
derfor bedt os 
sponsorere 
børn fra skolen 
Tiny Rose, hvor 
hun selv var 
elev, så 
børnene kan bo 
på skolen og 
ikke færdes 
alene for at 
komme i skole. 
Vi lader Robert 
kigge på skolen 
næste gang, han kommer forbi og så må vi se, om det 
kan blive en realitet. 

  

     Kynsaibor    m ed sin søst er          
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 Skoleuniformer
Vi samler løbende ind til uniformer og sko, for det er 
der til stadighed et stort behov for blandt de 
sponsorerede børn. 

De fleste børn har kun én skoleuniform, og der er et 
meget stort slid på uniformen, som bliver vasket hver 
dag og ofte lagt til tørre i den brændende sol. 

I løbet af skoledagen sidder de mindre børn nogle 
gange på gulvet og modtager undervisning og til 
frokost sidder mange på jorden.   

Det er vigtigt for eleverne, at de møder hver dag i en 
ren uniform, så de fleste børn vasker uniformen hver 
dag, når de kommer hjem fra skole. 

Børnene kan sagtens bruge uniformerne i flere år, og 
tit kan man se, at pigernes uniformer er blevet lagt 
ned, så de ikke bliver for korte efterhånden som 
pigerne vokser. 

Men på de fotos, vi modtog i maj måned i forbindelse 

med fremsendelse af børnenes Annual Progress 
Reports var mange af børnene i uniformer, som var 
meget slidte og lappede sammen på alle leder og 
kanter. 

Det var derfor dejligt, at vi på samme tid havde 
indsamlet så mange penge på uniformskontoen, at vi 
kunne sende penge til Indien, så der kunne købes nye 
uniformer til det nye skoleår, som startede i juni 
måned. 

Uddeling af skoleuniformer foregår på den måde, at 
hvert barn får udleveret stof til en uniform og to par 
strømper. Alle børnene stiller så op på en lang række 
for at få taget mål ved den tilkaldte skrædder, som 
derefter syr 
uniformerne. 

Tak til alle, der 
har bidraget 
med penge til 
vores 
uniforms- 
konto. Alle 
bidrag er 
fortsat 
velkomne til 
vores 
bankkonto  i 
Danske Bank reg. nr. 3262 kontonr. 0826022 eller via 
Mobilepay 75981. 

 

 Drømmer du om at rejse til 
Indien? 

Vi bliver nogle 
gange spurgt, 
om vi 
arrangerer 
sponsorrejser til 
Indien. 

Den Danske Hjælpefond arrangerer ikke rejser, men 
sponsorer har enkelte gange koblet sig på en af vores 
inspektionsrejser. Det har dog stadig været helt private 
rejser, som fonden ikke har arrangeret. 

En af vores trofaste sponsorer Svend Kjøller har oplyst, at 
han i løbet af 2020 rejser til Indien og at interesserede er 
velkomne til at kontakte ham. Svends tlf nr. er 25 62 44 98 
og hans e-mailadresse er svendkjoeller@gmail.com. 

 
  

Svend Kjøller  f ra sponsor rejsen 2015



 

 Året s ju legave 
Julegaven i år  er  blik t allerkener . For  de k r . 60, der  er  t i l  rådighed, kan der  købes 5 
st ore blik t allerkener  og t re sm å. 
Blik t allerkener  er  m eget  anvendt  i Indien. De kan nem t  t ages m ed i skole uden at  
de går  i st ykker , de er  nem m e at  rengøre og de er  m eget  holdbare.  I Indien er  det  

der for  en r igt ig god gave. 

Vi vi l  benyt t e lej l igheden t i l  at  ønske alle vores sponsorer , m edlem m er , f r ivi l l ige og bidragsydere en 
r igt ig glædelig ju l og et  godt  nyt år . 
Tak  for  jeres st øt t e igennem  2019 som  har  gjor t  det  m uligt  at  h jælpe der , hvor  der  er  allerm est  behov 
for  det . 
Vi glæder  os t i l  at  række ud t i l  endnu f lere fat t ige børn og fam il ier  i  2020. 

Glædelig Jul f ra daglig ledelse 

Pia Elk jær  og Git t e Egholm  

        Side 4

Udgivet  af

Den Danske Hjælpefond

Ryesgade 9, 8000 Aarhus C.

Tlf.: 2648 1646

MobilePay: 75981

www.dendanskehjaelpefond.dk

kontakt@dendanskehjaelpefond.dk

Tekst er  :

Gitte Egholm

Pia Elkjær

Michael Egholm

Tekst  /  fot os: Robert Franklin

Layout  /  redak t ion: Jens Thillerup

Middelfart Sparekasse støtter 

Den Danske Hjælpefond

NYHEDSBREV  DECEMBER 2019

                       TAK !
Tak til alle jer, som hurtigt trådte til med bidrag til 
Sravanthi fra Nyhedsbrevet fra oktober 2019 og til de 
mange, der ønskede at sponsorere hende. 

For de penge, der allerede er samlet ind, er 
behandlingen begyndt. Sravanthi har fået sat bøjler 
på, som skal trække tænderne så meget tilbage i 
munden, at det bliver muligt at operere med et godt 
resultat. 

Behandlingen kommer til at tage lang tid, men vi 
følger pigen her i nyhedsbrevet og glæder os til at se 
det endelige resultat. 

Man er fortsat 
meget velkommen 
til at indbetale 
bidrag til Sravanthis 
behandling for det  
nødvendige beløb,  
er  ikke indsamlet 
endnu. Bidrag kan 
indbetales til vores 
bankkonto i Danske 
Bank reg. nr. 3262 
kontonr. 0826022 
eller via Mobilepay 
75981. 
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