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Kære medlemmer og venner af Shamayita Math. 

 

Lykkeligvis er coronasituationen i Danmark kommet så meget under kontrol, at det igen 

var muligt for os at afholde et sommerarrangement i vores forening. Det fandt sted lørdag 

den 29. maj i Bente Hagelunds have. Efter lang tids køligt vejr var det en af de første som-

merdage, så det blev en dejlig eftermiddag. Det kulturelle indslag med indiske sange og 

danse under Deepshikhas ledelse var smukt og bevægende. Man kunne stille sulten med 

indisk street food og der var god mulighed for samtale og kontakt med de tilstedeværen-

de, herunder mange med indisk baggrund. Synd at ikke flere af vore medlemmer kunne 

deltage og få den oplevelse. Arrangementet gav en indtægt til foreningen på knap 2000 kr. 

 

 

 
Deeps Dancing Divas stod for det kulturelle program 

              

Desværre er situationen i Indien anderledes alvorlig. Det har været vanskeligt at håndtere 

krisen i det store land. Der var en kraftig stigning i smittede og døde i maj - det er nu un-

der bedring.  

 

Shamayita Math har ud over skoler mange andre aktiviteter: hospital, undervisning i for-

bedret dyrkning af afgrøder, håndværksuddannelse, systue og meget andet. 

 

Hospitalet fungerer, de ansatte er vaccinerede, men der er ikke mulighed for at overholde 

de gældende forskrifter, så man kan ikke modtage coronapatienter. Til gengæld kan hospi-

talet så behandle de mange patienter med andre sygdomme, som de plejer. 

 

 

 

 

http://www.friendsofshamayitamath.dk/


 

Den indiske stat uddeler gratis ris og linser til alle trængende. Det kan stille sulten, men er 

ikke sundt, hvis ikke der følger proteiner i form af grønsager, æg eller lidt kød med. 

 

Dette års studentereksamen er aflyst over hele Indien. Den store skole, Convent School, har 

været lukket og eleverne hjemsendt med mulighed for fjernundervisning, men ikke alle 

elever har laptop eller smartphones, og mange bor i områder uden it-dækning. Elever fra 

fattige hjem får gratis undervisning, mens mere velhavende betaler derfor. Det er et stort 

økonomisk problem for Shamayita Math at betale løn til lærerne og instruktører på de an-

dre aktiviteter, når der ikke kommer indtægter. 

 

Landsbyskolerne og de offentlige skoler har været lukket, bortset fra en periode i marts 

inden 2. bølge ramte. Så nu er der børn, der ikke har været i skole i knap 1½ år. I den 

landsbyskole, vi støtter, har man kunnet lave nødundervisning af elever i det fri og i mindre 

grupper - men det erstatter ikke daglig skolegang inklusive et måltid mad. Mange børn er 

sendt ud at arbejde. Lederne af Shamayita Math frygter, at mange af disse børn ikke vil 

vende tilbage til skoleundervisning. 

 

  
              Nødundervisning i landsby      Venskabsfejring (rakhi-ceremoni) 

 

Vi har i foreningen tæt kontakt med lederne af Shamayita Math, og de beskriver, hvordan 

coronaen i lokalområdet har bevirket, at alt går langsommere. Man lægger ikke planer for 

fremtiden, men tager en dag ad gangen. Usikkerheden for hvad der kan ske, giver stress 

og depressioner. Lederne mener, at de psykiske problemer er alvorligere end selve syg-

dommen. Corona kan begrænses med vaccinationer og immunitet hos de, der har været 

smittede, men de emotionelle ar af krisen kan være sværere at overkomme. 

 

I Indien blev der sidste år indført en regel 

om at alle donationer fra udenlandske 

foreninger/organisationer til indiske for-

eninger skulle gå gennem den indiske 

stats bank SBI (State Bank of India) gen-

nem dennes afdeling i New Delhi. Denne 

regel trådte i kraft 1. april i år. 

 

 

 



 

Vi sendte et beløb til Shamayita Math i december 2020 efter de gældende regler - beløbet 

blev imidlertid returneret til vores bankkonto. Vi har flere gange spurgt Shamayita Math 

om status for deres registrering som modtager i SBI. Efter det oplyste er hovedparten af de 

ansatte i SBI hjemsendt pga. corona, så det går ekstremt langsomt med at få godkendelse 

for de tusindvis af organisationer i Indien, der modtager bistand fra udlandet. 
  

Det virker utroligt, at Indien ønsker bistand fra udlandet, og samtidig lægger bureaukrati-

ske hindringer derfor. Dette betyder, at vi ikke kan overføre penge, før vi er helt sikre på, at 

de når frem til rette modtager. 

 

Desværre og meget trist betyder situationen med de lukkede skoler også, at vi ikke kan få 

status på sponsorbørn, så vi vil ikke bede om den årlige støtte hertil, før dette er afklaret. 

Vi kan kun håbe på at skolerne snart får mulighed for at åbne igen.  

 

På trods af problemerne med pengeoverførsler er vi i bestyrelsen helt overbeviste om, at 

det har stor betydning for alle på Shamayita Math, at der er nogen i Danmark, der tænker 

på dem og ønsker at hjælpe og støtte. Vi håber derfor, at alle medlemmer og venner fort-

sat vil bakke op om foreningens arbejde, mens vi venter på en afklaring omkring bankfor-

holdene. 

 

Ved udgangen af 2020 havde vi 51 medlemmer, og vi vil gerne være flere, så I må meget 

gerne fortælle om foreningen. Man kan læse mere på www.friendsofshamayitamath.dk - 

Man kan også finde os på facebook. 

 

Vi holdt foreningens årlige generalforsamling den 15. februar. 

Genvalgt til bestyrelsen blev: 

Lars Fynbo, formand. 

Bente Hagelund, sekretær og kasserer. 

Deepshikha Daga, event manager. 

Lise Hagelund, frivillig koordinator og hjemmeside. 

Sarah Nissen, frivilligkoordinator. 

 

 

Tak til alle for jeres støtte. Jeg håber på lysere tider, hvor vi igen kan besøge vore indiske 

venner. Jeg ønsker jer alle og jeres familier en god og sikker sommer. 

 

 

 

 

Lars Fynbo 

Formand 

 

 
 

 


