
 
 

FRIENDS OF SHAMAYITA MATH 
Bygger bro mellem Indien og Danmark 

Friends of Shamayita Math er en dansk venskabsforening, der arbejder 
sammen med den indiske NGO Shamayita Math, der ligger 250 km nord  
for Kolkata i staten Vestbengalen. Shamayita Math er et lokalt 
midtpunkt, der arbejder for at udvikle et meget fattigt område i Indien. 
Shamyita Math driver en stor pigeskole, et lille hospital med tilhørende 
mobile klinikker, lokale landsbyskoler, en skole for autistiske børn, og 
mange andre aktiviteter, som alle sammen understøtter fattige og 
underprivilegerede mennesker i lokalområdet, så de kan sikre sig en 
bedre liv. 

 
I Friends of Shamayita Math holder vi løbende tæt kontakt til den indiske 
samarbejdspartner. Den tætte kontakt sikrer, at vi kan støtte de 
projekter, som Shamayita Math selv prioriterer højest, og vi er altid sikre 
på, at de penge, vi indsamler, når frem til det rette sted. 

Du kan læse mere om vores forening og Shamayita Math på: 

www.friendsofshamayitamath.dk 
www.shamayitamath.org 

Du kan også støtte og blive medlem af foreningen ved at overføre 100 
kr. til bank reg. nr.: 6610, konto nr.: 0002874766. Du kan også 
overføre via mobile pay til foreningens kasserer Bente Hagelund på tlf. 
20862300. 

 
FRIVILLIG  

Gør en indsats i Indien 
 

Pigeskolen, hvor der går omkring 600 elever, er Shamayita Maths store 
flagskib. Derudover er der hospitalet, autistskolen Monodeep, flere lands-
byskoler, landbrugsprojekter, selvhjælpsgrupper for landsbyernes kvinder 
og mange andre projekter. 
 
Det betyder, at næsten alle dine kompetencer kan bruges, hvis du har lyst 
til at gøre en indsats som frivillig på Shamayita Math. Flere end 20 frivillige 
fra Danmark har været på Shamayita Math i perioder fra et par uger til et 
halvt år. Vores frivillige er i alle aldre fra 20 til 65 år. Der har blandt andet 
været studerende, lærere, en gartner, en tandlæge m.fl.  

 
Der er værelser/små lejligheder til besøgende og vegetarisk forplejning tre 
gange om dagen. Hvis det bliver nødvendigt, er der adgang til hospitalets 
læge. Hvis du ønsker nærmere oplysning om at blive frivillig, er du 
velkommen til at kontakte foreningens frivilligansvarlige Lise Hagelund på 
mail-adressen: hagelund.lise@gmail.com 
 
Alle er velkomne til at aflægge stedet besøg. Shamayita Math sætter stor 
pris på den internationale udveksling mellem Danmark og Indien. 
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STUDIEOPHOLD 
Brug din uddannelse til at gøre en forskel 

I de forskellige afdelinger på Shamayita Math er der stort fokus på udvikling 
og nye perspektiver. Derfor er Shamyita Math et oplagt sted at tage et 
udlandsophold i forbindelse med din uddannelser. Studerende fra mange 
forskellige studieretninger har besøgt stedet. Blandt andet antropologer fra 
Københavns Universitet og studerende fra internationale studier på RUC 
har indsamlet data hos Shamayita Math. 
Derudover gennemførte to lærerstuderende fra Metropol en praktikperiode i 
sommeren 2014 på pigeskolen. Her arbejdede de primært med 
eksperimenterende og problemløsende matematik med det formål at åbne 
de lokale læreres øjne for nye undervisningsmetoder og give elevere en 
anderledes oplevelse med læring. Der er en officiel praktikaftale mellem 
pigeskolen Shamayita Math Convent School og læreruddannelsen på 
Professionshøjskolen Metropol. Vi arbejder på, at få lavet flere praktik-
aftaler blandt andet for sygeplejersker på Shamayita Maths hospital. Disse 

aftaler muliggør meritoverførsel og SU under opholdet.  
Der er derfor rig mulighed for at komme af sted i forbindelse med dit studie 
og opleve en anden hverdag og kultur. Du vil møde en stor åbenhed 
overfor dine tanker og idéer. 
Du kan kontakte frivilligansvarlig Lise Hagelund for at få svar på dine 
spørgsmål om mulighederne på: hagelund.lise@gmail.com. 

PROJEKTER 
Vi støtter dér, hvor der er brug for det 

Ikke mange fattige landsbybørn i denne del af Indien kommer i skole. For  
at give flere børn denne mulighed har Friends of Shamayita Math støttet et 
skolebyggeri i landsbyen Dangapara. I skolen er der over 40 elever op til  
4. klasse. Siden har vi støttet driften i form af undervisningsmidler, skole-
uniformer og et varmt måltid mad, som kan være forskellen på om et barn 
bliver sendt i skole eller ud at arbejde i marken. Eleverne (og 
forældrene) bliver også undervist i hygiejne, og de får et helbredscheck 
hver anden måned. 

Friends of Shamayitha Math har desuden samarbejdet med Rotaryklubben 
på Christianshavn om en række projekter, der har medført donationer til: 

• Øjenoperationsudstyr på til operation for grå stær. 
• Skolemøbler og -skabe til Monodeep, en lille skole for autistiske børn. 
• Indretning af legeplads med passende legeredskaber til Monodeep 
• Støtte til etablering af et pigefodboldhold og træningsrum.  
 


