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Kære faddere

Glad velkomst med blomster

Der hilses på gæsterne fra VB

Idræt fra morgenstunden

Det er altid en god oplevelse at besøge børnene på Kariyalur. Når vi
ankommer, står børnene glade og forventningsfulde og venter på os
med blomster, de har plukket i området. De ved jo godt, at der i
forbindelse med besøget bliver uddelt nyt tøj, og de ved også, at vi
som regel har bilen fyldt med kager til de i alt ca. 350 børn, der bor på
børnehjemmet.
Som det fremgår af fotografierne, er der en del små børn på
Kariyalur. Allerede når børnene fylder 5 år, kommer forældrene med
dem og overlader dem i børnehjemmets varetægt, hvor de heldigvis
er i gode hænder hos både ledelse og personale. Børnenes forældre
er fattige bjergbønder eller daglejere, der kæmper for at få økonomien til at hænge sammen, og når et barn afleveres på børnehjemmet, er der en mund mindre, der skal mættes i familien.
Pigerne får som regel lov til at blive på børnehjemmet, indtil de har
færdiggjort 12. klasse. Derefter bliver de hurtigst muligt gift. Kun i
ganske få tilfælde lykkes det at få pigerne videre i et uddannelsesforløb, men i modsætning til deres forældre, har pigerne trods alt fået
skolegang med en vis grad af almen viden og lært at læse, skrive og
regne.
På Kariyalur vægter man også at undervise i sundhed og hygiejne, så
pigerne er bedre rustede end deres mødre til det slidsomme liv i
bjergene. For drengenes vedkommende sker det desværre af og til,
at forældrene tager dem ud af skolen, når de bliver 9 - 10 år, fordi de
nu repræsenterer en arbejdsindtægt, der er større end udgifterne til
mad. Begge problemstillinger er noget, vi løbende drøfter med
Kariyalurs ledelse og personale, og vi tumler med planer for, hvordan
vi kan fastholde flere drenge på skolen og få flere både drenge og
piger videre i uddannelsessystemet.
I begyndelsen af december modtog vi den glædelige nyhed, at
tipsmidlerne har imødekommet en ansøgning om 20.000 kroner til et
vandrensningsanlæg. Kariyalur får vand fra et åbent vandbassin, og
et vandrensningsanlæg vil kunne sikre, at børnene har rent
drikkevand. Det er endnu et tiltag, der kan forbedre børnenes
helbred.
I skrivende stund har 71 af børnene fadderskab hos Verdens Børn.
Det hidtidige lederpar, Benjamin og Priscilla Sudhakar, er i august
blev forflyttet fra Kariyalur til andet arbejde i kirkens regi. Benjamin
fortsætter som leder af børnehjemmet i V. Sithur, og en ny leder,
pastor D. Thangadurai har overtaget ledelsen af Kariyalur og er flyttet
ind i forstanderboligen sammen med sin kone, der er blevet ansat
som lærer på skolen. Jeg har haft et rigtig godt samarbejde med
Benjamin og Priscilla og håber naturligvis, at det også vil være
tilfældet med deres afløsere, som jeg ser frem til at møde, når Per
Lindrup fra VB's bestyrelse og jeg i slutningen af januar igen rejser til
Sydindien.
Ligesom tidligere er I meget velkomne til forinden at sende breve eller
små gaver til børnene til mig, og jeg vil så overbringe dem til jeres
fadderbørn.
På vegne af børnene i Kariyalur og Verdens Børn sender jeg alle
faddere en stor tak for jeres støtte og ønsker alle et godt nytår.
Venlig hilsen
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