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For børnene i slumkvarteret i Delhi er barndommen præget af stor fattigdom og usle
boligforhold.
Forældrene kan ikke finde arbejde eller tjene nok til at forsørge familien. Derfor kan
barndommen ofte slutte, når børnene er 10-12 år, da de skal hjælpe til med at skaffe penge til
familiens overlevelse. Det arbejde, som børnene kan få, vil ofte være meget dårligt betalt og
under meget dårlige arbejdsforhold. Mange børn sorterer og sælger plast på lossepladsen, eller
får arbejde på fabrikker under usunde forhold. Når børnene skal ud og arbejde, forhindres de
dermed i at fortsætte deres skoleuddannelse, hvilket kan være med til at fastholde dem i
fattigdom.
For pigerne kan barndommen slutte meget brat med, at de bliver bortgiftet til ældre mænd. Det
giver familien en mund mindre at mætte. Pigerne er derfor meget udsatte, og vi er meget
opmærksomme på dem, når de bliver omkring 10-12 år.
Bedstes Børnehjælp samarbejder med den
indiske hjælpeorganisation TARA, hvor vi
arbejder på at hjælpe de hårdest ramte
familier og sikre børnene en skoleuddannelse.
Derved kan vi give børnene en bedre mulighed
for i fremtiden selv at arbejde sig ud af den
ekstreme fattigdom.
Et sponsorat til et barn koster 50 kr. om
måneden. Gennem Bedstes Børnehjælp støtter
du som sponsor børnene med skolegang,
skolebøger, en skoletaske og uniform. Ligeledes
vil børnene jævnligt modtage en pakke med
mad, som de tager med hjem til familien. TARAs
medarbejdere holder øje med, at børnene
trives, og at de følger deres skolegang. TARA
er med støtte fra Bedstes Børnehjælp ved at
starte et sundhedscenter i Bawana, hvor
børnene og deres familie kan få lægehjælp
billigere, end hvis de skal bruge det almindelige
sundhedsvæsen i Indien.

Dine penge går ubeskåret til børnene, og vi besøger
projektet ca. hvert andet år for at se, om pengene
bliver brugt efter vores anvisninger.
Du vil som sponsor modtage en årlig rapport om
projektet, en årlig beretning om dit sponsorbarn og
rejsebeskrivelser fra besøgene i Delhi.

”Savera”: Fadderskabsleder Dorthe Østergård
Dette fadderskabsprojekt har lige nu 24 børn som alle bor i slumområdet i Delhi, kaldet Bawana.
Området består af ulovlige opførelser af mere eller mindre etablerede boliger. Hver især
indeholder boligerne oftest kun et værelse og et køkken. Bade- og toiletfaciliteter er for det
meste den fælles lokale vandhane og de åbne afløbsrender. Vi håber, at vi med din støtte kan
hjælpe et barn til at få mulighed for en bedre fremtid i Indien. Vores navn "Savera" er hindi og
betyder "Morgener bringer os håb", og lige netop håb om en bedre fremtid vil vi gerne give vores
sponsorbørn i Bawana.

”Slumbørn i Delhi”: Fadderskabsledere Lene Storm og Gitte Bille
Dette fadderskabsprojekt har bestået i snart 7 år og startede oprindeligt i en anden
hjælpeorganisation. Pr. 1. januar 2019 har Bedstes Børnehjælp overtaget ansvaret for
børnene. Der er 60 børn i projektet. Børnene i dette fadderskabsprojekt bor fortrinsvis i
Slumområdet, Badapur. Mange af børnene har været med siden projektet startede. Det
betyder, at vi nu kan se resultater af den hjælp, som børnene har fået. Mange børn har
fuldført deres skolegang, og en del er gået videre til High school, noget der ellers er meget
sjældent for børn i slumkvarteret.

For kun 50,- kr. om måneden kan du også støtte et barn i et af vore to
fadderskabsprojekter til uddannelse og et bedre liv
"Sådan støtter du et barn":
”Savera” Dorte Østergaard kan kontaktes på email-adressen: savera@bedstesbornehjalp.dk
Savera's bankkonto er: Reg.nr. 7176 konto nr. 13 62 038.
”Slumbørn i Delhi” Lene Storm kan kontaktes på email-adressen lenestorm@privat.dk
Slumbørnenes bankkonto er Reg. nr. 7176 konto nr. 14 44 588

