
Bedstes Børnehjælp 

 

Kære medlemmer og faddere i Slumbørn og Savera projekterne. 
 
Jeg havde planlagt, at denne halvårsrapport, skulle handle om besøget på projekterne,  

i februar måned, hvor jeg sammen med to faddere, Erik Brøndum og Poul Hyldgaard 

Mortensen tilbragte et par dage hos børnene sammen med Taras socialarbejdere. 

Foruden at vi selvfølgelig skulle besøge vore sponsorbørn, var formålet også at finde 

en løsning på videreuddannelse af de af sponsorbørnene der nu er 18 år, færdige med 

grundskolen, men som ønsker at videreuddanne sig.  

Både Tara og vi ser en fordel i at bevare kontakten til disse unge. Deres mulighed for 

at komme videre i tilværelsen vil være bedre, de er rollemodeller for de små 

sponsorbørn, og som det skulle vise sig, er de en stor hjælp for socialarbejderne i 

arbejdet i slummen. 

I vores julerapporter, skriver Vikas, at nogle af de unge dels arbejder og dels får 

undervisning. Forklaringen på det er, at de går på en slags ”Studenterkursus” lørdag 

og søndag og arbejder i småjobs de øvrige dage.  

De fleste har allerede gennemført et førstehjælpskursus, og hjælper nu deres naboer 

ved sygdom og småskader, og desuden henviser til Taras læge og den lille klinik.  

Mange af dem deltager også i undervisningen i selvforsvar med en professionel 

underviser. Pigerne gav os en lille opvisning, personligt ville jeg nødigt i in-fight   

med nogen af dem. 

På deres ønskeliste var også computer og mekanik kurser, og oprettelse af en 

teatertrup, som kunne give socialrealistiske forestillinger for andre unge mennesker i 

slummen. 

Fra Bedstes Børnehjælp havde vi penge med til at starte en del af Teenagernes ønsker 

op her i 2020.  

Tara gik i gang med at skrive journaler på nye små sponsorbørn til de faddere hvis 

børn, glider over i Teen ages programmet 

Men, men, men, så forandrede verden sig!!!! Og Coronaen gjorde sin entre 

også i Indien og 1,4 milliard mennesker fik forbud imod at færdes udendørs. 

For de af os der har besøgt slummen, forekommer det umuligt at efterkomme. 

Hver familie har imellem 10 og 15 kvadratmeter, som regel er der kun en seng og 

mange sover ofte på skift, der er dårlige sanitetsforhold, spildevandet løber i midten 

af gaden, og lige nu er temperaturen over 40 grader. 

Det betød også nedlukning af de jobs på daglig basis, som befolkningen i slummen 

lever af. Ingen har en opsparing, som de kan tære på indtil alting åbner igen, så derfor 

- ingen penge ingen mad! 

 



Taras normale arbejde med undervisning er stillet i bero, Deres aktivitetscentre er 

omdannet til sygestuer, feltkøkken og maduddelingscentral. Der er stillet telte op, 

hvor de syge isoleres og Taras medarbejdere og vores teenager, som er uddannet i 

førstehjælp, arbejder med at pakke og uddele madrationer. 

Omkostningerne til maden, emballagen til indpakning og til de masker, handsker, 

desinfektionsmidler som skal forhindre spredning er et stort problem for Tara. Derfor 

har Bedstes Børnehjælp foreløbigt sendt 20.000,- kr. ud til hjælp. 

 

 

Hvis I medlemmer og faddere har lyst og mulighed for også at 

hjælpe, modtager vi gerne ethvert beløb på: 

konto nr. 7176  1328732 i Jyske Bank 

eller på den konto, som I normalt indbetaler til jeres sponsorbørn. 

Mærk venligst din indbetaling med ”Corona hjælp” 

 
Med venlig hilsen 

På bestyrelsens vegne 

Lene 

PS. Taras socialarbejder sender os løbende billeder af hjælpearbejdet, jeg vedhæfter 

nogle få af dem. 
 

          

                        



 
 

      
 

              

                 



 

 

 

 

 

 


