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Nye sygeplejer sker
f ær digu ddan n et
Det er et st or t øjeblik , når de
sponsorerede elever har
afsluttet deres uddannelse og
modtager deres
eksamensbevis. Ikke kun for

eleverne selv, men også for
sponsor og os, som har set det
unge menneskes drøm gå i
opfyldelse.
For os er det afslutningen på
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vores rolle i disse menneskers
liv, når vi kan slutte sponsoratet
og ønske dem held og lykke i
deres fremtidige liv, velvidende
at de nu er i stand
til at klare sig selv
økonomisk og
også er i stand til
at give deres
familier en
hjælpende hånd.
Der findes ikke
arbejdsløshed
indenfor
sygeplejefagene,
så eleverne er
sikret et arbejde.
Nogle af dem
vælger at arbejde i
udlandet i en periode, for der
er lønnen højere.

"For os er det
afslutningen på vores
rolle i disse menneskers
liv..."
Ceremonien, hvor eleverne får

udleveret deres eksamensbevis
er højtidelig og smuk. De stolte
forældre er inviteret, og det er
tydeligt at det også for

forældrene er en drøm, der går
i opfyldelse og som de aldrig
ville have oplevet, hvis deres
søn eller datter ikke havde fået
hjælp udefra.
Vi uddeler altid en lille
mindeplade til eleverne, for de
kommer fra fattige familier, så
de får sjældent gaver til minde
om dagen.
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Hjælp t il voldt ægt sof t e
Tr e piger er blevet h ju lpet af f on den og f u n det n yt liv
Vi har tidligere skrevet om
vores kampagne med at hjælpe
piger, der har været udsat for
voldtægt og problemerne med
at få lov til at hjælpe netop
denne gruppe piger.

Vi har haft held til at hjælpe tre
piger, som alle har fået en helt
anden tilværelse. De tre piger,
Likhita, Brunda og Lohitha går
nu i skole langt væk fra deres
landsbyer, og de klarer sig alle
godt i deres nye tilværelse uden
at være udstødt og peget på.

konflikter. Under et slagsmål
mellem forældrene da
Yamunda var 6 måneder
gammel, blev hun ved en fejl
ramt af et hårdt slag fra faren,
mens hun sad på armen af sin
mor. Den lille pige var indlagt
på hospitalet i tre måneder,
fordi slaget havde beskadiget
hendes ryg. Hun har stadig
men efter ulykken, hvilket man
især kan se på hendes gang.
Yamunda kom i en offentlig
skole, men med sine fysiske
men, mente forældrene ikke, at
det kunne betale sig at lade
hende gå i skole længere end til
4. klasse. Yamunda var i en
alder af 8 år fuldstændig
afskrevet, og hun måtte fra det
tidspunkt arbejde som
hushjælp i rigere familier, for at
tjene penge.
Storesøster Sravani er 1½ år
ældre end Yamuna. Fra hun var
ca. 10 år gammel blev hun

"Pigerne har ikke
nogen som helst støtte
i deres mor..."

ind til sin moster. Der blev
aldrig talt om årsagen til at
Sravani ikke boede hjemme
længere, men pigen havde
store psykiske problemer og
det var svært for hende at følge
med i skolen. Sravani gik i en
offentlig gratis skole, hvor der
er ca. 50 børn i hver klasse og
hvor undervisningen er meget
dårlig.
Sravani kom tit tilbage til sit
hjem for at besøge sine mindre
søskende. Ud over de to piger
er der også en lillebror. Da
Sravani ville besøge sine
søskende for ca. 3 måneder
siden, fandt hun faren i gang
med at voldtage lillesøster
Yamunda. Selvom hun frygter
sin far, løb hun efter hjælp og
faren blev anholdt ganske kort
tid efter.
Yamunda kunne efterfølgende
fortælle, at hun var blevet
voldtaget af faren siden det
tidspunkt, hvor Sravani forlod
familien.

I den sidste tid har vi brugt en
del kræfter på endnu en
uhyggelig voldtægtssag. Denne
gang var voldtægtsmanden
oven i købet pigernes egen far.
Yamunda er nu 15 år gammel.
Hendes forældres samliv har
altid været præget af vold og
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som 12-årig flygtede fra
hjemmet og i stedet flyttede

voldtaget af sin far, indtil hun

Lige nu er faren fængslet, men
han slipper sikkert ud efter kort
tid. Voldtægt anses ikke for at
være en særlig voldsom

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2017
forbrydelse i Indien.
Pigerne har ikke nogen som
helst støtte i deres mor. Moren

er af den opfattelse, at de to
piger ikke skal have nogen
uddannelse, men at de kan
arbejde og tjene penge så
faren kan komme ud af
fængslet mod kaution. Der er
næppe tvivl om, at moren har
kendt til farens overgreb, men
har lukket øjnene for det,
sikkert også af frygt for
konsekvenserne, hvis det blev

In depen den ce
Day 2017

afsløret. Begge piger bor nu
hos deres moster, og vores
planer for dem er, at Yamunda
skal undervises via Andhra
Pradesh Open Schooling
System, så hun bliver i stand til
at bestå 10. klasse. Denne
undervisning foregår ikke på
en skole, men på kursusforløb
6 timer om dagen. Der er lang
vej før hun når dertil.
Sravani har flere gange
dumpet 10. klasse. Hun har
også brug for coaching for at
bestå 10. klasse, men er
længere fremme fagligt end sin
lillesøster. Når 10. klasse er
bestået kan begge piger
komme til at bo på en skole,
hvor de kan tage 10.-12.
klasse. Efter vores seneste
omtale, var der flere af jer, der
stillede jer på venteliste til at
hjælpe voldtægtsofre. Vi vil nu
tage kontakt til dem, der stadig
står på ventelisten vedrørende
hjælp til Yamunda og Sravani.
Men hvis du, som læser dette,
kunne have lyst til at stå klar til
at hjælpe en pige, der har

været udsat for voldtægt,
hører vi meget gerne fra jer
enten pr. telefon eller pr. mail

Independence Day fejret i
Indien for 70. gang. De store
festligheder finder sted i
Delhi med parader og taler,

på hver eneste skole rundt
om i Indien.

kontakt@dendanskehjaelpefond.dk.

Der er desværre rigtig mange
piger, som er udsat for
seksuelle overgreb, og vi
arbejder stædigt videre med at
finde deres historier, så disse
piger kan blive hjulpet. Men vi

har brug for sponsorer, som er
klar til at betale for hjælpen,
ellers har vi ingen mulighed for
at gøre en forskel for denne
meget udsatte gruppe.

På skolen i Nuzvid startede
dagen kl. 9.00 med at
skoleinspektøren bød
velkommen til dette års
gæstetaler. Derefter
marcherede alle eleverne
forbi den scene, der var
bygget til lejligheden i
skolegården for at vise deres
respekt overfor den
indbudte gæstetaler.
Fors. s. 4

Den 15. august 2017 blev
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men dagen bliver også fejret
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Independence day forts.:
Alle børn gør meget ud af
deres påklædning på de få
festdage, der er på skolen i
løbet af året.
Der går elever fra mange
dele af Indien på skolen, og
nogle gange holder børnene
af at tage traditionelle
dragter fra deres hjemegn
på, mens andre tager deres
nyvaskede skoleuniform på
og pigerne fletter blomster i
håret. Det er ofte et farverigt
og flot syn når de mange
elever marcherer forbi
scenen.
Efter talen var der forskellige
former for optræden af
grupper af elever. Børnene
er meget stolte af deres
skole og de har øvet danse,
sange og

gymnastikopvisninger meget
længe op til den store dag.
Da alle opvisningerne var
ovre, samledes alle elever,
lærere og
skolens
øvrige
personale i
skolegården,
hvor Indiens
nationalsang
?Jana Gana
Mana? blev
sunget, mens
flaget blev
hejst og alle
gjorde
honnør for
flaget.
Derefter var der uddeling af
chokolade til alle børn, inden
dageleverne gik hjem til
deres familier, og de børn,

der bor på skolen gik tilbage
til deres hostel. Hvis
familierne har råd til det,
forbereder de en speciel
frokost til
børnene
kommer hjem
fra skole, men
for de fleste
familier, er det
bare en helt
almindelig dag,
når festen på
skolen er slut.
For de børn,
der bor på
skolen, havde
skolen sørget
for, at
frokosten bestod af kylling til
den daglige ris, hvilket i sig
selv var en fest for børnene.
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Middelfart Sparekasse har valgt at støtte vores
arbejde ved at betale for en annonce i vores
nyhedsbrev. Hvis du kender nogen, som kunne
være interesseret i at købe annonceplads i bladet,
er man velkommen til at kontakte os pr. mail
kontakt@dendanskehjaelpefond.dk?

