Aalborg, 29/1-2022

Formandsberetning for 2021
Kære sponsorer i Hyderabad Fonden.
I går havde jeg en god lang samtale med Jeny Gupta, lederen af børnehjemmet. Jeny arbejder fuld
tid og ulønnet for at hjælpe børnene, og hun er virkelig en gave for det sted. Vi har også i år været
i løbende kontakt med hende.
Vi havde nok ikke forventet, at det ville blive et helt år mere, hvor børnehjemmet skulle kæmpe
med corona og alle de følgevirkninger, det har for dem. Men sådan blev det, og hjemmet har det
meste af året stadig været stort set lukket ned for omverdenen. Der var noget normalisering
omkring november og december, men så kom den tredje bølge, som Jeny fortæller, og der blev
lukket ned igen.
Den anden bølge af corona i Indien var rigtig slem. Og ramte også børnehjemmet, idet de mistede
to af de voksne til corona; Lakshmi, som var ansat på drengehjemmet, og et af
bestyrelsesmedlemmerne. Vi er flere, der har mødt Lakshmi, som har gjort et stort arbejde på
hjemmet, og det var triste nyheder.
Indien er ikke i stand til at følge med i samme vaccinationstempo som et land som Danmark, og
derfor er der heller ikke styr på situationen i en storby som Hyderabad med 6-7 millioner
mennesker. Så det sikreste er at blive på hjemmet. Børnene har fået anden vaccination og er
dermed privilegerede efter indiske forhold, og især pga isolation, er der stadig ingen af børnene,
der er blevet syge af covid 19, hvilket i sig selv er en utrolig præstation og viser hvor godt styr, der
er på tingene ude på hjemmet.
De er lige nu 167 børn på hjemmet, fordelt på de tre bygninger; piger 7-10, piger 10-18+ og et
stykke fra de andre drenge fra 7-18+. Grunden til at der står 18+ kommer jeg lige tilbage til.
Der er en del børn, der i løbet af denne periode er blevet hjemme hos deres ”guardians”, altså en
onkel, bedsteforældre eller en fattig enlig mor. Jeny forklarer, at det dels skyldes, at de i første
omgang blev sendt hjem pga regeringens regler om corona, men også, at den indiske regering har
givet støtte til landsbyerne for at få børnene til at gå i skole. Så nogle af dem kan faktisk blive hos
familien og gå i skole. Jeny forklarer, at de forsøger at holde kontakt for sikre sig, at det går okay.
I det meste af året, har aktiviteter udenfor hjemmet været aflyst, og hvis I kigger børnehjemmets
årsberetning igennem, vil I også kunne se det ud fra billederne og listerne over, hvad de har lavet.
Til gengæld har børnene haft en stor ”familie”, som de har kunnet være sammen med i perioden.
Som nævnt en opblødning af dette hen imod årets slutning, men så nedlukning igen.
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Heldigvis kan Jeny fortælle, at der også i Indien begynder at være lyspunkter. De klarer sig
igennem med den støtte, vi og andre giver dem, og de føler sig trygge inden for murene. Jeg ved
simpelthen ikke, hvad de skulle gøre uden vores hjælp, og jeg er stolt af det, vi i fællesskab gør for
dem.
Dem der går i high school har haft online
undervisning på nogle tablets (ikke ipads, de
er for dyre, men nogle billigere nogen).
Disse tablets er finansieret fra Hyderabad
Fonden og den store donation fra Sol &
Strand Fonden, og uden dem, havde de ikke
kunne gå i skole i hele Covid19 isolationen.
Altså i over et år. Disse bliver også brugt af
dem, der går på højere uddannelser.
Om en måned håber Jeny på, at de kan
begynde at være ude på en mere normal
måde, og de regner med at kunne begynde
at komme på skolerne i februar. Desuden
føler de sig nu trygge nok ved at få lærere
ind på hjemmet, så børnene kan komme i
”folkeskole”, og det lyder virkelig godt.
Vi er meget, meget glade for, at vi igen i år har været så heldige at modtage en meget stor
donation fra vores mangeårige sponsorer, Kjeld og Margit Andersen. Kjeld og Margit har selv
besøgt hjemmet i Hyderabad og har set med egne øjne, hvor meget godt vi gør derude. De har
som før nævnt valgt at oprette ”Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld”, som har til formål at
hjælpe godtgørende formål, og som man støtter, når man lejer sommerhus igennem Sol & Strand.
For de af jer, der ikke læste det sidste år, så kan jeg fortælle, at børnehjemmets skole er blevet
bedre og bedre gennem årene, og den har nu et niveau, hvor den dels er anerkendt af den indiske
stat, og dels gør, at flere og flere af børnene viser sig at være dygtige nok til at kunne gennemføre
en videregående uddannelse. De børn, der får mulighed for det, kan blive på hjemmet, til
uddannelsen er færdiggjort, også selvom de skulle blive over 18.
Men sådan en uddannelse har børnehjemmet ikke økonomi til. Fonden Sol og Strand ved Margit
og Kjeld donerer igen i år 100.000 kr til, at omkring 20 af børnene kan få den uddannelse, de har
evnerne til. En mindre del af beløbet vil desuden blive brugt til at afhjælpe nogle af de mangler
hjemmet har som følge af covid. Vi vil endnu en gang takke for den flotte donation.
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Her er et par billeder af, hvordan nogle af pengene blev brugt til at reparere skaderne efter en
monsun fra sidste år på den ydre mur om hjemmet og på taget. Den ydre mur er f.eks. ikke
uvæsentlig, for det er den der sikrer, at der ikke er slanger der, hvor man hænger tøj op og tager
bad.

Regnskabet er godkendt. Vi har haft et lille fald i faste indbetalere. Til gengæld har nogle valgt at
betale lidt mere, og så har det jo været et år, hvor vi kunne sende mere ud, end vi plejer pga den
store donation. Tak til Jan Ravn for arbejdet med regnskab!
Vi er lige nu 105 sponsorer i Hyderabad Fonden. Nogle få er stoppet, og enkelte af de nye
medlemmer har ikke fået oprettet overførslen. Vi minder dem venligt om det, for det er som regel
en forglemmelse. Men vi gør det meget venligt, for det er jo helt op til folk, om de stadig gerne vil
støtte børnene. Der er glædeligvis kommet 2 nye medlemmer til i årets løb.
Jeg ved ikke, om I egentlig kan mærke, hvor meget
det betyder, at I har valgt at støtte et barn? Altså
hvad det reelt betyder for barnet. Her til højre er
der et eksempel på en pige, der er kommet ind på
hjemmet. Hun hedder Akshaya, hendes mor er
død, hun har ingen far, og hendes tante er for
fattig til at kunne tage sig af hende. Heldigvis for
hende, er hun blevet optaget på hjemmet. De
penge, I alle sammen betaler ind hver måned er
mere end guld værd for børnene. De er forskellen
mellem et hårdt liv uden barndom og fremtid, og
så et hjem med mad, skole og kærlighed. Og en
reel chance for en god fremtid.
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Vi håber på, at vi kan komme op på 120 medlemmer igen. Hvis I kender nogen, der gerne vil være
med, er de meget velkomne til at skrive til mig på letter.psi@gmail.com eller ringe på (+45) 24 64
66 12, og så vil jeg med glæde give dem noget mere information om, hvad vi gør, og hvordan de
kan være med.
Vi er så heldige, at vi har mennesker, der frivilligt bruger kræfter. Tak til Finn Ortved Petersen, Jan
Ravn og Purnima Ortved. Tak til Dansk Revision i Randers for jeres flotte pro bono hjælp, som er
medvirkende til, at vi år efter år er i stand til at undgå administrationsomkostninger, så alle
pengene kan gå til dem, der har brug for det.
Tak til alle jer, der betaler ind og er sponsorer – vi er glade og beærede over, at I vil være med og
har tillid til, at pengene bliver brugt rigtigt. Det forsikrer vi – og fremviser regnskab på, at de gør.
Alle pengene går til børnene i denne forening.
Med kærlig hilsen

Peter Simonsen
Formand for Hyderabad Fonden
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