Kahrius støtter Aktion Børnehjælp
Vi donerer en krone pr. solgt bog til Aktion Børnehjælps arbejde for fattige børn i Indien

Vi støtter et
børnehjem og en
skole i Nossam i
Indien.
Flowerence Visdom Skole
og Børnehjem
I Andhra Pradesh ligger
Flowerence Visdom Skole
og Børnehjem. Børnehjemmet har 70 drenge boende,
hvoraf nogle har mistet
deres forældre, men langt
de fleste af drengene bor på
børnehjemmet, fordi deres
forældre ikke har råd til at
forsørge dem. På børnehjemmet får de kost og logi
samt skolegang, der er med
til at sikre børnene en bedre
fremtid. Der er også yoga
for drengene om morgenen,
og de får hjælp til lektielæsning om aftenen. Skolen har
i år åbnet dørene for 168
børn, der både kommer fra
børnehjemmet, men også de
omkringliggende landsbyer.
Tre af de drenge, der bor på
børnehjemmet, er Kishore,
Kondaiah og Arunshram på
henholdsvis ti, otte og syv
år. Drengene er fætre og er
glade for at bo på børnehjemmet, hvor de også går i
skole. I ferierne besøger de
deres familie i landsbyen.

Forældrene er meget fattige,
og det er derfor en stor hjælp
for familien, at drengene
kan bo på børnehjemmet,
så de kan få en uddannelse,
de ellers ikke ville have fået,
samt kost og logi. Familien
forsøger at klare sig i hverdagen ved at arbejde i marken
for lokale landejere, hvilket
ikke er noget, de tjener
mange penge på – forældreparret tjener tilsammen
25 kroner om dagen og ofte
kun i perioder, da arbejdet
er sæsonbetinget. Familien
ønsker, at de tre fætre skal
være frie til at vælge, hvad de
vil være, når de vokser op, og
at skolegangen forhåbentlig
kan være med til at opfylde
drengenes drømme.
Flere piger i skole
Flowerence Visdom-skolen
afholdt i februar en ligestillingsdag, hvor også Aktion Børnehjælp deltog og
hørte, hvordan mange piger
i området ikke fik lov til
at komme i skole. Pigerne
bliver oftest holdt hjemme
til at hjælpe til i huset, når
forældrene er ude i marken
at arbejde. Derudover bliver
pigerne også giftet væk i en
tidlig alder, og der er derfor
ikke tradition for at sende
dem i skole. Vores indiske

samarbejdspartner SRD,
som driver skolen med støtte
fra Aktion Børnehjælp, har
derfor sat fokus på, at børnene bliver opmærksomme på
deres rettigheder. Herunder
at alle børn uanset køn og
kaste har ret til uddannelse.
Det gør de blandt andet ved
at afholde ligestillingsdage i
skolerne, hvor børnene kan
tale om rettigheder og lære
om ligestilling gennem leg
og undervisning. Ligeledes
har SRD også kontakt til pigernes familier, når pigerne
kommer i puberteten, for
at opfordre forældrene til at
lade pigerne blive i skolen.
Dette har vist at have gode
resultater, og flere forældre
bakker op om pigernes
uddannelse. Selvom mange
af de fattige familier i de
omkringliggende landsbyer har brug for børnenes
arbejdskraft, har de gennem oplysning fundet ud af,
hvor vigtigt det er for deres
børn at komme i skole, og
Flowerence Visdom-skolen
oplever, at flere forældre
ønsker at sende deres børn
i skole.
Den nye skolebygning er
taget i brug
Byggeriet af den nye skolebygning er nu færdigt, og

både børn og lærere er meget glade og tilfredse. Det
er vigtigt, at der er nogle
gode rammer for undervisningen, og da den gamle
skolebygning var faldet helt
sammen, var det tiltrængt
med de nye lokaler. For at
inddrage de spændte børn,
der har fulgt med i byggeriet, fik børnene lov til at
stemme om, hvilken farve
skolebygningen skulle have.
Det blev til en sjov konkurrence, og farverne grøn og
blå pryder nu den fine, nye
bygning.
Vil du vide mere om Aktion
Børnehjælp, så læs her:
www.aktionb.dk/bornehjemog-skole/
Kunne du også tænke dig at
støtte Aktion Børnehjælp, så
læs mere her:
www.aktionb.dk/stot-os/

