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       December 2021 

 

Kære venner og medlemmer af Shamayita Math. 

 

Som de fleste af jer ved, er Shamayita Math en godgørende organisation, der for 25 år siden blev 

etableret for at bygge en centralskole for piger i et landdistrikt, hvor det især var vanskeligt for pi-

ger at få undervisning. Det har senere udviklet sig til omfattende aktiviteter med hospital, mobil 

lægeklinik, 3 landsbyskoler (Marang Buru-skoler), en skole for autistiske børn, undervisning i for-

bedrede dyrkningsmetoder og ernæring, håndværksmæssige uddannelser, systue, børnetelefon og 

meget andet. Alt med henblik på at forbedre tilværelsen for lokalbefolkningen. Shamayita Math vi-

sion er: "Our vision is to serve the marginalized, irrespective of caste, creed and religion, by enhancing 

the capability leading to sustainable development of rural and urban areas of India". Man kan se me-

re på www.shamayita-math.org  

 

 
Sportsdagen 2021: Konkurrence i hurtigløb 

 

Også 2021 blev præget af corona. Den nye omikron-variant synes endnu ikke at have bredt sig til 

Vestbengalen, der for tiden har meget få coronatilfælde, men der er fortsat restriktioner. F. eks. er 

udendørs aktiviteter ikke tilladt mellem kl. 23 og 05. Den 16. november åbnede skolerne igen for 

de ældste klasser - årgang 9 - 12 efter at have været lukket i 20 måneder. Man har været henvist 

til on-line undervisning, der er hæmmet af, at ikke alle landsbyområder har internetforbindelse, 

eller at familierne ikke har råd til en pc eller mobil. Pandemien har beskåret indkomsten. I Convent 

School er der nu et øget antal elever, der subsidieres. 

 

I begyndelsen af 2021, da smitten var lav, blev det muligt at genoptage undervisningen i de 3 

landsbyskoler, hvis det foregik udendørs i mindre grupper. Fra oktober har det været muligt at 

undervise klassevis og genoptage servering af varm skolemad. Skolerne er populære, og flere ele-

ver kommer til. Der har været afholdt eksamen ved udgangen af året.  
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Studenter fremviser deres eksamensresultater 

 

De offentlige skoler er fortsat lukkede for de mindre og mellemste klasser, så Shamayita Math har besluttet 

også at tilbyde undervisning for 5. klasse, så eleverne kan blive i deres skole et år mere. Ekstra klasseværel-

ser er blevet bygget til to af skolerne og ved skolen i Darangpara vil man udnytte den overdækkede plat-

form, der er blevet doneret af Christianshavn-Slotsholmen Rotary Klub. Når eleverne vender tilbage efter 

nytår kan man også udnytte nye skolehaver ved de 3 skoler, så eleverne kan få friske grønsager fra deres 

egen skole. 

 

Et andet nyt initiativ har været et besøg i skolerne fra en mobil tandlægeklinik. En tandlæge, der er meget 

engageret i tandhygiejne hos børn, havde gjort opmærksom på, at den kan være ringe i landsbyer. Alle 

elever fik undervisning og tandbørste og tandpasta. Eleverne har også fået nye skoleuniformer i forbindelse 

med Durgapuja-festivalen.  

     
                         Tandundersøgelse og nye tandbørster 

 
 

Vi har fokuseret vores støtte på landsbyskolen i Darangpara, så vi ved, hvem vi hjælper. Som et forsøg efter 

skolerne åbnede igen i oktober, havde Bente Hagelund online kontakt med lærerne og nogle elever på skolen. 

Børnene fandt det meget spændende at have visuel kontakt helt til København, og lærerne kunne oversætte til 

engelsk og bengali eller det lokale sprog. Det er også børn fra denne skole, vi sponsorerer. Bente, jeg selv og 

flere andre medlemmer af vores forening har besøgt landsbyskolen. Det er en oplevelse, jeg ofte tænker på 

med stor glæde. 



 

 

 
Børnene har fået nyt tøj i anledning af Durga Puja 

 

Som tidligere omtalt ændrede Indien reglerne for hjælp fra udlandet til indiske institutioner. Vi overførte et 

beløb sidste år, men det blev returneret af State Bank of India. Nu er alle formaliteter internt i Indien på plads, 

så vi har nu overført 42.000 kr. til Shamayita Math for 2020 og 2021, og beløbet er modtaget i deres konto. 

Heri er inkluderet penge til sponsorater. Vores medlemmer støtter 12 børn - et medlem har tegnet sig for 5 

sponsorater. Har du lyst til at være sponsor, vil det være dejligt. Det koster 700 kr. om året. Det kan ske ved 

henvendelse til Bente Hagelund på bentehagelund@hotmail.com. Ved udgangen af 2021 har vi 48 medlem-

mer. 

 

Vore hjemmeside www.friendsofshamayitamath.dk er blevet opdateret og moderniseret, så prøv at tage et kig 

på den. 

 

Vi havde et fint sommerarrangement den 29. maj i Bentes have med indiske danse og sange og strreetfood. 

Jeg håber, det igen bliver muligt med et arrangement i 2022. 

 

Hvis I her i juletiden skulle have lyst til at give et ekstra bidrag til Shamayita Math, vil det være meget velkom-

ment. Det kan ske på mobile pay nr.: box97814 eller ved bankoverførsel til reg. nr. 5324 konto nr. 0251179. 

 

I og jeres familie ønskes et godt nytår. 

 

Lars Fynbo 

Formand. 
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