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Julen 2021
I 2020 og 2021 har Indien været
hårdt udfordret af corona og er
det desværre stadigvæk.
Vi har takket være en enorm
støtte fra jer kunnet hjælpe vores
elever med støttepakker, som
indeholdt bl.a. hjælpemidler og
mad. Vi har kunnet sende
hjælpepakker i flere omgange. I
har været hurtige og generøse.
Vores indiske venner har udtrykt

Fonden støtter ny skole:

Bin jip ali
Efter mange overvejelser om ikke
at sprede os til mere end vi kan
overkomme, er det blevet besluttet
at yde støtte til Binjipali skolen
som ligger i delstaten Orissa i det
østlige Indien.

stor taknemmelighed. Vi kan
mærke på dem, at de ved, at vi
tænker på dem og prøver at være
på pletten, når det er nødvendigt.
Som I ved, fik vi en stor donation
fra Aase Hansen, og for de penge
skulle vi bl.a. købe en bil. Bilen
har været meget vigtig for Robert,
da han skulle køre rundt med
hjælpepakkerne, og bilen er til
stor hjælp for ham i det daglige.
Pludselig fik vi en julegave
I oktober oplyste Lars Reimer,
som er direktør for Middelfart

af Indien lever flere af samfundene
ret afsondret og mange er
analfabeter.

Området er befolket af Adivasifolket, som opdeles i mere end 60
grupperinger, med næsten hver
deres sprog og ritualer. I denne del
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Glædelig jul og godt nytår.
TAK FOR JERES STØTTE.
Michael Egholm
Bestyrelsesformand

taler det lokale sprog.
Hvis man skal hjælpe børnene fra

Befolkningen er meget stolte af
deres kultur, men de lever fastlåst i
en fattig tilværelse, hvor især
pigerne og kvinderne er oversete
og uvidende om deres rettigheder.
Derfor sker der også en del
overgreb mod kvinder og piger i
dette område.
Naturligvis integreres Adivasibefolkningen gradvist i de øvrige
samfund, men når det sker, er det
ikke uden problemer, for
medlemmerne af de højere kaster
anser Adivasi- befolkningen for at
være primitiv og utilpasset og for
Adivasi- befolkningen er det svært
at gøre sig forståelig, når man kun

Vores leder i Indien, Robert, har
sammen med flere fra Fonden
besøgt skolen og med egne øjne
set det kæmpe behov for hjælp og
støtte der er til disse mennesker.

Sparekasse i Aarhus, at
billetindtægten fra Middelfart
Sparekasses årlige julekoncert i
2021 ubeskåret vil gå til os. Det
blev vi meget overvældede over.
Det er rart, at vores omgivelser
ser vores arbejde og støtter os.

disse grupper til en bedre
tilværelse, er det derfor ikke nogen
god ide at flytte dem til skoler i
andre områder, hvor de hurtigt vil
blive mødt med diskrimination,
hvilket vil ødelægge deres
selvværdsfølelse.
De har i stedet brug for at blive
undervist i en skole, som kender
deres kulturelle baggrund og som
med respekt for det enkelte barns
baggrund underviser ud fra
børnenes præmisser, herunder
sproglige færdigheder. Og netop
sådan en skole er SDA English
School, Binjipali.
Her undervises børnene først på
deres eget sprog, som lærerne
kender, og gradvist ændres
undervisningen til at foregå på
Hindi og Engelsk, så børnene bliver

NYHEDSBREV DECEMBER 2021
i stand til at kommunikere med de
øvrige samfund uden problemer.
På skolen afholdes der helbredstjek,
ekstra undervisning efter behov og
der arrangeres endda små udflugter.
De lokale festivaler fejres, så
børnene beholder deres egen
traditioner, samtidig med at de

Skolens stand og behov
Skolen i Binjipali har nogle rigtig gode værdier og værner om de børn
og unge, som er elever på skolen. Men selve skolen er i en meget
dårlig stand.
Skolen får
ingen hjælp
udefra
længere og
bygningerne
er forfaldne.
Et meget
stort
problem er
pigernes
hostel
bygning, som
ligger helt
åben og ovenikøbet med et hul i væggen, som giver direkte adgang til
pigernes sovesal. Der er ingen elektrisk lys omkring bygningerne.
I Indien er dette en farlig situation for unge kvinder, som er i fare for at
blive udsat for overgreb af mænd, som trænger ind i bygningen. Det er
derfor et meget stort ønske, at der bygges en rigtig væg rundt om
hostelbygningen, så piger ikke behøver at frygte overgreb.
Toiletbygningerne
er i dårlig stand og
der mangler
skoleborde og
bænke.

introduceres til det mere officielle
Indiens helligdage og højtider.
En stor del af kvinderne i området er
beskæftiget med at fremstille små
cigaretter, kaldet Bindi. De sidder
hele dagen og ruller de små
cigaretter til en meget lav løn, som
kun lige akkurat kan skaffe familien
mad på bordet. Skolegang kan de
slet ikke betale for, og mange børn
kommer ikke i skole.
Det er denne gruppe børn, vi gerne
vil hjælpe til at få en skolegang på
skolen i Binjipali, og dermed få
muligheden for at finde arbejde til en
højere løn og hæve levestandarden
for deres egen familie og de
kommende generationer.
Familierne bor meget spredt, så
børnene har i vidt omfang brug for at
bo på skolen. Det koster kr. 100 om
måneden at sponsorere et barn på
denne skole, men sponsoraterne kan
deles op, så to personer hver betaler
50 kr.
Vi håber, at I i denne højtid vil
overveje at række ud til denne
specielle gruppe af børn og unge,
som har så stort behov for en mere
værdig tilværelse.

Side 3

Der er for nogle år
siden lavet et
fundament til et
hostel for drenge,
men skolen har ikke
midler til at
færdiggøre
bygningen.
Der ligger en gammel kirkebygning på grunden, som lige nu bruges
som isolationsrum for elever, som har været væk fra skolen og derfor
skal 10 dage i isolation, før de kan deltage i undervisningen igen.
Vi ønsker at starte en indsamling i løbet af 2022, så børnene kan få lidt
bedre vilkår på skolen. Det er i forvejen børn, som må vokse op
udenfor hjemmet, og de fortjener bedre omgivelser for at få ro og
overskud til at få det
optimale ud af
undervisningen.
Hvis nogen allerede nu
har lyst til at støtte
dette formål, er alle
beløb meget velkomne
til Mobilepay 75981,
eller til vores konto i
Danske Bank reg. 3618
konto 0826022.
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Orphan Fund
I takt med at vi forsøger at hjælpe
flere og flere voldtægtsofre eller

Disse piger er nødt til at blive på
skolerne, og har ikke noget hjem
at komme tilbage til, men det giver
problemer, når skolerne lukker i
sommerferieperioden fra ultimo
maj til medio juni måned. Pigerne
har ikke noget sted at tage hen, og
vi er derfor nødt til at finde
midlertidige værelser hos private,
hvor de kan bo, til skolerne åbner
igen.
Det samme gælder naturligvis for
de børn, som har mistet deres
forældre, og hvor der ikke er
familiemedlemmer, som kan have
dem boende i ferierne.

betale yderligere.
Vi har derfor besluttet at oprette
en Orphan Fund, som alle kan
betale beløb til efter lyst og evne,
således at penge på denne konto
vil blive brugt til at imødekomme
denne særlig sårbare gruppe
elevers behov.
Tak om I vil bidrage, nu eller
senere. Beløb kan indbetales til
Mobilepay 75981eller bankkonto,
reg. 3618 konto 0826022, mærket
?orphan?.

Alle de forældreløse børn har
desuden brug for penge til tøj, sko,
skoleuniform, bøger, blyanter osv.

voldsramte piger, oplever vi et
behov for have midler til ekstra
hjælp udover sponsorernes
indbetaling til den enkelte pige.
Ofte er voldtægtsofrene
forældreløse piger, som er blevet
placeret hos andre
familiemedlemmer, hvor de
udsættes for overgreb.

Vi har en regel om, at ingen
sponsor bedes om at betale mere
end kr. 280 pr. måned for deres
elev, medmindre der aftales noget
andet.
Vi er meget taknemlige for, at så
mange sponsorer accepterer at
betale helt op til kr. 280 om
måneden for at få deres elev
færdiguddannet, og det er helt
forståeligt at mange ikke kan
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Middelfart Sparekasse støtter
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