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Da der  i februar  m åned blev foretaget tandeftersyn 
på alle sponsorerede børn, lagde vores team af 
tandlæger og tandlægestuderende mærke til en pige 
på skolen i Machilipatnam, som helt tydeligt havde 
brug for hjælp. 

Pigen er ikke 
sponsoreret af 
Den Danske 
Hjælpefond og 
holdt sig lidt i 
baggrunden, 
men det var 
alligevel tydeligt, 
at hun gerne 
ville have 
kontakt. 

Ved kontakt til 
pigen blev det 
klart, at hun ikke 
er i stand til at 
tale klart. Hun 
har ganespalte, 
som har 
medført, at 
hendes tænder 
sidder helt 
forkert. 

Pigen hedder 
Bandaru Sravanthi og hun er lige startet i 8. klasse. 
Heldigvis for Sravanthi foregår alle eksaminer i Indien 
på skrift, så hun er i stand til at bestå eksamen hvert 
år og rykke op i næste 
klasse. 

Sravant hi er  
dygt ig i skolen

Men det er naturligvis 
meget belastende for 
pigen, at hun ikke er i stand 
til at tale klart, ligesom hendes udseende hæmmer 
hende. Selvom hun er dygtig i skolen og vil være i 
stand til at tage en videregående uddannelse, vil det 
blive svært for hende at bestride et job, når hun ikke 
er i stand til at tale forståeligt. 

Familien har fortalt, at Sravanthi blev opereret første 
gang da hun var bare 9 måneder gammel. 
Efterfølgende har hun gennemgået 2 operationer 
mere, men kun den ene lykkedes. 

Hverken Sravanthis far eller mor har fået en 
uddannelse og de prøver derfor at tjene penge ved at 
udføre daglejerarbejde. Faren prøver at tjene penge 
ved at reparere bor til at lave brønde med og moren 
vasker tøj for andre. Men indkomsten er meget lav og 

familien har allerede taget et lån for at kunne betale 
for de tre operationer, som Sravanthi har 
gennemgået, så de har ikke mulighed for at betale for 
flere behandlinger. 

Vi vil derfor gerne hjælpe Sravanthi til en bedre 
tilværelse og vi samler derfor ind til at denne pige kan 
få rettet sine tænder og få foretaget endnu en 
afsluttende operation inde i munden og i overlæben. 

Hele behandlingen forventes at komme til at koste ca. 
8.500 kr.   

Der  er  gode prognoser  for  pigen

Prognoserne for Sravanthi er gode, men de tandlæger 
og kirurger, som har undersøgt hende har oplyst, at 

det ikke er sikkert, at hun 
kommer til at tale fuldstændig 
normalt. 

Da familiens indkomst er meget 
lav og de allerede har brugt det 
lån, som de tidligere har taget, 
søger vi også en sponsor til 
Sravanthi. Hun kan bo 

derhjemme og har derfor kun brug for kr. 75 om 
måneden. 

Hvis du har lyst til at bidrage til Sravanthis 
behandlinger eller til at være sponsor for hende, er du 
meget velkommen til at kontakte os på 
kontakt@dendanskehjaelpefond.dk, telefon 26481646 
eller ved at indbetale et beløb til reg.3262 kontonr. 
0826022.  Du kan også bruge MobilePay med 
nummeret  75982, mrk. "Sravanthi".

Hjælp t il Sravanthi 

Hverken Sravanthis far eller mor har 
fået en uddannelse og de prøver 
derfor at tjene penge ved at udføre 
daglejerarbejde.
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 Siden sidst?  
Siden vores senest e nyhedsbrev i m aj 2019 er 
børnene vendt tilbage efter sommerferien. Mange af 
børnene har arbejdet i ferien, og flere af dem skal 
først være færdige i marken, før de kan vende tilbage 
til skolen. 

Børnene kommer 
derfor ikke alle tilbage 
til 1. skoledag, men 
dukker op i løbet af de 
første uger.   

Der har været en 
ekstrem hedebølge i 
Indien i juni og juli 
måned, hvorfor 
skolestart blev udsat 
ad flere omgange. 

Men nu er vi endelig i 
gang med det nye 
skoleår. 

Rakhi Fest en

I august har børnene 
fejret Rakhi. Det er en 
hindu fest, hvor søstre 
giver en rakhi til deres brødre. En rakhi er et armbånd 
med forskellige perler, som søstre binder om 
håndleddet på deres brødre som et symbol på, at 
brødre skal beskytte deres søstre igennem hele livet. I 
Indien er det meget vigtigt for en pige at have sin 
brors beskyttelse, for efter at hendes far er død, står 

hun ellers helt alene. Hvis en kvinde for eksempel 
bliver enke, er det helt naturligt, at hun flytter ind i sin 
brors hjem og hvis hun bliver udsat for overgreb, vil 
hun spørge sin bror om hjælp. 

Rakhi festivalen er en privat begivenhed, som ikke 
fejres på skolerne. På skolerne har man til gengæld 
fejret Independence Day den 15. august og Teachers 
Day den 5. september. Teachers Day er dagen, hvor 
alle elever optræder for deres lærere. Eleverne glæder 

sig altid meget til dette 
afbræk i undervisningen og 
lægger meget energi i at 
forberede danse, sange osv. 
for deres lærere. 

Skr ive m ed sin elev

Hvis man skriver sammen 
med sin elev, vil det være 
oplagt at spørge om disse 
begivenheder og få elevens 
umiddelbare oplevelse af 
festivalerne. 

Den 2. oktober 2019 er en 
stor mærkedag i Indien for på 
den dato ville Mathatma 
Ghandi være blevet 150 år. 
Mahatma Gandhi er elsket 
overalt i Indien, og der vil helt 
sikkert blive afholdt diverse 
ceremonier på de enkelte 

skoler. 

Vi har valgt at skoleårets første breve til sponsorerne 
skal være elevernes fortælling om Ghandi til deres 
sponsor og for de af jer, der sponsorer en eller flere 
elever, vil disse breve være vedlagt nyhedsbrevet eller 
blive eftersendt indenfor kort tid. 

 

 

 

  

Det  daglige arbejde i fonden udføres af  f r ivi l l ige, 
som for fleres vedkommende også er aktive på 
arbejdsmarkedet. Vi kan derfor ikke kræve af 
hinanden, at vi udfører arbejdet på bestemte 
tidspunkter og vi skal være glade for alle de hænder, 
som rækkes frem for at hjælpe. 

Men det kan indimellem være vanskeligt at få 
koordineret arbejdsopgaverne, for det afhænger af, 
hvad der er tid til hos den enkelte frivillige lige nu. 

Vi kan love, at der hvert år sendes et indbetalingskort 
til de sponsorer, der betaler helårligt og at der 
indenfor et år sendes 4 indbetalingskort ud til de 
sponsorer, som betaler kvartalsvist. Men vi kan ikke 
love, at indbetalingskortene sendes ud på bestemte 
tidspunkter. 

Nyhedsbrevene

Vores forsendelser til sponsorerne indeholder altid et 
nyhedsbrev, brev fra den sponsorerede elev og fire 

Hvad kan man forvente som sponsor i Den 
Danske Hjælpefond?
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Den Danske Hjælpefond

gange om året et indbetalingskort. For at gøre en 
forsendelse klar 
kræver det, at 
nogen har haft tid 
til at skrive 
teksten i 
nyhedsbrevet, til 
at sætte det 
sammen med 
fotos osv., til at 
sende det til 
trykning, at 
trykkeriet har haft 
tid til at trykke det 
(gratis), at nogen 
har haft tid til at 
hente 
nyhedsbrevene i 
Vejle, at 
bogholderen har 
haft tid til at 
bogføre og lave 
opgørelserne klar 
og at brevene er 
kommet hjem fra Indien. 

Den proces kan nemt tage nogen tid og afhænger af 
mange menneskers frit id. 

Årsrappor t  og Julekor t

Vores målsætning er, at alle sponsorer hvert år 
modtager en årsrapport vedrørende deres elev, et 
julekort og et eller to yderligere breve fra eleven. Det 

er ikke altid, at denne målsætning kan overholdes. 

Især de ældste elever er spredt ud over det 
meste af Indien og den fysiske afstand til 
kontoret i Nuzvid giver indimellem nogle 
udfordringer for vores daglige leder. Men vi gør 
alt, hvad vi kan, for at sikre, at sponsor jævnligt 
får brev fra sin elev. 

Hvis man vælger at skrive til sin elev, vil vi 
ligeledes sørge for, at der kommer svar tilbage. 

100% går  t i l  børnene

Som sponsor hos os kan man derfor forvente, 
at alle indbetalinger går ubeskåret til 
sponsorbarnet, at vi arbejder på, at kontakten 
mellem sponsor og elev bliver så god som 
mulig, at sponsorbidragene bliver opkrævet så 
regelmæssigt som muligt og at vi alle gør alt, 
hvad vi kan, for at leve op til sponsorernes tillid 
til os. 

Hvis man derfor sidder og venter på brev fra 
sin elev, indbetalingskort eller svar på et 
spørgsmål håber vi, at man vil have forståelse 
for, at tingene nogle gange tager længere tid, 

end det sikkert gør i de organisationer, hvor man har 
mange ansatte til at udføre disse funktioner. 

Til gengæld kan vi sende sponsorbidragene videre til 
børnene 100 %, hvilket vi mener er en rigtig god 
grund til at sponsorere et barn i netop Den Danske 
Hjælpefond. 
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