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Juni 2020 

 

Kære medlemmer og venner af Shamayita Math. 

 

 

Vores forening har i år 10-års jubilæum. Den stiftende generalforsamling fandt sted 22. 

februar 2010. 

 

Historien bag er, at der var et stort internationalt rotary-møde i København-Malmø i 2006, 

hvor Bente Hagelund var vært for en indisk rotarianer, Madhumita Bishnu. De blev gode 

venner. I 2009 ville Bentes datter, Lise gerne gøre en indsats i et nødlidende område og på 

Madhumitas opfordring tilbragte hun og Bente nogle uger ved den lille indiske velgørende 

organisation, Shamayita Math, der lå langt ude i et fattigt landsbyoråde i Vestbengalen. I 

2009 tilbragte antropologi-studerende Anne Mia Steno et halvt år på stedet, hvor hun 

skrev speciale og samtidig underviste på den store skole, Convent School. De var alle im-

poneret af det store arbejde, der blev gjort og spurgte hvad organisationen kunne ønske af 

eventuel hjælp. Svaret var, at hvis nogen fra Danmark ville hjælpe, ønskede man en lands-

byskole. Med det formål blev vores forening stiftet. 

 

 
Her er skolen ved indvielsen i 2010 
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I nyhedsbrevet fra september 2010 skrev man: 

 

I det sidste nyhedsbrev beskrev vi planerne om at opføre en skole for tidligere kasteløse og 

santal stammefolk i Dangapara, Indien. Det drejer sig om en skole, som hidtil har været byg-

get i bambus og hvor eleverne har siddet på plastic presenninger på gulvet. En af lærerne er 

hver morgen kommet cyklende med skolens tavle og skolematerialer på bagagebæreren. Vi 

ønskede brændende at forbedre forholdene for disse børn og bygge en skole i mursten med 

indlagt elektricitet. I det område skolen er beliggende, bor de fleste i lerhuse og en murstens-

skole er lig med status og fremskridt. Skolen blev indviet 10. september 2010. 

 

I de forløbne 10 år har vi indsamlet midler til denne skole til undervisningsmaterialer og 

skoleuniformer til børnene - det har stor signalværdi og giver børnene og forældrene 

stolthed. Nok så vigtigt får børnene også et varmt måltid mad. Det er forbløffende så me-

get ris med dhal, der er plads til i en børnemave. 

              
             Én af børnenes mødre er ansat som kok                 Frokost er indtil nu blevet indtaget på veran-            

                                                                                                      daen, men i 2020 opføres en lille kantine.

Herudover har mere end 30 af foreningens medlemmer tilbragt en periode - fra en uge til 

6 måneder - ved Shamayita Math, hvor man bl.a. har undervist på convent school, under-

vist i tandpleje, hjulpet med landbrugsprojekter, hjælp til systue for lokale kvinder og me-

get andet. Shamayita Math er meget begejstret for de danske besøg - det er de besøgen-

de også. Vi hjælper gerne, hvis nogen kunne have lyst til at aflægge et besøg. (Når covid-

19 er under kontrol). 

 

Vi havde et ønske i foreningen om at holde et arrangement dette forår med deltagelse af 

Deepshikhas dansere. Det lykkedes ikke at finde et egnet lokale inden covid-19 medførte 

begrænsninger, der alligevel ville have medført, at arrangementet ikke kunne gennemfø-

res. 
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                Nødundervisning ude i landsbyen 

 

 

 

 

I Indien har covid-19 også medført sto-

re begrænsninger og borgerne er ble-

vet opfordret til at blive i deres hjem og 

i øvrigt holde social afstand. Indien er jo 

et kæmpe land med store forskelle fra 

Nord til Syd og fra Øst til Vest. Der er 

mange fattige og den logistiske udfor-

dring til regeringen for at hjælpe er 

meget stor. 

 

Lederne på Shamayita Math har oplyst, 

at der i landsbyområderne hersker stor 

uvidenhed om covid-19 og det har 

medført stor frygt. Familier der bliver 

ramt af sygdom - der som oftest ikke er 

covid-19 - har vanskeligt ved at få hjælp 

fra andre i landsbyen, og familien tør 

ofte ikke henvende sig til læger eller 

hospitaler.  

 

Mange personer har mistet deres arbejde og indtægter, værst ramte er migrant-arbejdere 

fra f.eks Bangladesh eller Nepal. Shamayita Math har distribueret mad til trængende og 

hjælper personer, der ikke har de nødvendige id-kort med at få disse, så de kan få offentlig 

hjælp. Systuen på Shamayita Math fremstiller nu mundbind til den lokale befolkning. Man 

er også meget opmærksom på at hjælpe landsbybeboerne med så-sæsonen før monsu-

nen, så der ikke bliver mangel på fødevarer til efteråret. 

"Vores" landsbyskole har været lukket, men efter opfordring fra beboerne har man iværk-

sat nødundervisning med respekt for social afstand. Virtuel undervisning er ikke mulig pga. 

dels manglende internetdækning, dels manglende råd til laptop eller mobil. 

 

Vi holdt foreningens årlige generalforsamling den 8. februar. 

Genvalgt til bestyrelsen blev (efter konstitution): 

 

Formand: Lars Fynbo 

Sekretær og kasserer: Bente Hagelund 

Event manager: Deepshikha Daga 

Frivilligkoordinator og hjemmeside: Lise Hagelund 

Frivilligkoordinator: Sarah Nissen 

 

Søs Nielsen ønskede ikke genvalg. Jeg vil gerne takke Søs for hendes indsats i bestyrelsen. 

http://www.friendsofshamayitamath.dk/


 

I 2019 har vi overført 30.350 kr. til Shamayita Math. 10.500 kr. stammer fra to store vellyk-

kede arrangementer med indisk kultur. 

 

8 af vore medlemmer er sponsor for et skolebarn fra landsbyskolen. 

 

Ved udgangen af 2019 havde vi 61 medlemmer. Ikke alle har fornyet deres medlemsskab 

så vi pt. har 50 medlemmer. Vi vil gerne være flere, så hvis I kender nogen der måske kun-

ne være interesserede, må I gerne tilskynde dem. Man kan læse om foreningen på vore 

hjemmeside www.friendsofshamayitamath.dk og også finde os på facebook. 

 

Tak til alle for jeres støtte. Jeg ønsker jer alle og jeres familier en god og sikker sommer. 

 

Lars Fynbo 

Formand 

 

 

 
 

 

 

 


