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December 2017
Kære medlemmer og venner af Shamayita Math
Allerførst tusind tak fordi I er medlem af vores forening og dermed gør en indsats for at støtte børn i
Vestbengalen i Indien.
I nyhedsbrevet fra oktober skrev jeg om muligheden for at blive sponsor for et skolebarn i den skole
i landsbyen Darangpara, som vi støtter. Der er nu 7 sponsorbørn i skolen og en elev i den videregående skole, Convent School. Og der må selvsagt gerne komme flere.
Ud over landsbyskoler og Convent School gør Shamayita Math en stor indsats i lokalområdet for at
hjælpe børn. Jeg vil gerne fortælle om nogle af disse projekter.
I Indien skal der i alle landområder oprettes en slags vuggestue/børnehave, de kaldes for Arganwadi
centre. Her er det meningen, at under- eller fejlernærede børn - og dem er der desværre mange af kan opholde sig i dagtimerne og få et måltid mad. Maden skal spises på stedet, så den så at sige
ender i rette mave og ikke tages med hjem til større søskende. Centret er ofte blot en bygning med
et enkelt rum og et udendørs ildsted, hvor risen tilberedes. Shamayita Math har assisteret i 18 af
disse centre, blandt andet med at få et overdækket ildsted og få væggene malet med forskellige dyr
og bogstaver i det engelske og bengalske alfabet, så børnene stimuleres og lidt undervisning kan
finde sted. Man kunne sige, at man søger at ændre fra opbevaring til læring. En person fra Shamayta
Math besøger hvert center en gang om ugen for at vise, hvordan man kan engagere børnene. Man
holder øje med børnenes udvikling - vægt og vækst - og man underviser mødrene i at sikre proteiner i kosten bl.a. ved at risen suppleres med grønsager og svampe.

Shamayita Maths pædagog er på besøg i et Arganwadi -

Indendørs et vægmaleri, så børnene kan øve sig

Center og lærer børnene en sangleg.

på dyrenes navne.

Shamayita Math driver en børnetelefon, Childline 1098, der dækker Bankuradistriktet - et areal så
stort som Sjælland og med ca. 4 mio. indbyggere. Børn, der har behov for hjælp eller beskyttelse,
kan ringe ind og få råd, og når det er nødvendigt inddrages de lokale myndigheder. Børnene kan
have mange slags problemer; børnearbejde, børneægteskaber, hjemløshed, mishandling og misbrug. Det er selvsagt ikke mange børn i disse områder, der har telefon, men de kan måske låne en
eller få en voksen til at ringe. Det er et fattigt område, og det er deprimerende, at situationen er sådan, men jo opløftende at nogen gør en indsats for at forbedre den.

Shamayita Math har arbejdet med Childline 1098 i nogle år og er på den måde kommet tæt ind på
forholdene for børn i distriktets mange landsbyer. Derfor har man i sommer påtaget sig en endnu en
opgave, nemlig at hjælpe med at etablere lokale børnekomiteer i landsbyerne, såkaldte Village Level
Child Protection Committees (VLCPC’er). Komitéerne kan for eksempel bestå af skolelæreren, landsbyformanden og et par forældre. Formålet er at øge fokus på at forhindre børnemishandling og andre krænkelser af børnene og i det daglige sikre børnene en god og tryg barndom.

Her er et par billeder fra nogle af de første møder i børnebeskyttelseskomitéerne .

Komiteerne undervises i børns minimumsrettigheder ifølge indisk lovgivning, og der orienteres om
børnetelefonen og andre muligheder for at få hjælp og hvilke myndigheder, man skal involvere i
tilfælde af misbrug. Vigtigst er nok, at de familier, hvor det er nødvendigt, får en anden indstilling til
børnene og at dette forankres lokalt. Som måske bekendt samarbejder vores forening med Christianshavn-Slotsholmen Rotary Klub, og det er en glæde at kunne oplyse, at rotaryklubben har doneret
29.000 kr. til arbejdet med at etablere disse børnekomiteer.

Også i 2018 vil Shamayita Math få besøg fra Danmark. 2 familier planlægger et besøg i foråret for at
bo der i en periode og yde en indsats. Jeg glæder mig til at høre om deres oplevelser, når de vender
tilbage, og hvis andre medlemmer har fået mod på at planlægge et besøg, må I endelig kontakte
vores frivilligansvarlig, Lise Hagelund, for mere information og gode råd.
Her ved årets udgang har vi 69 medlemmer - en lille fremgang - og vi har overført 28.340 kr. til
Shamayita Math i 2017.
Jeg ønsker jer og jeres familier en glædelig jul og et godt nytår. Skulle julestemningen inspirere jer til
et ekstra beløb til foreningen, vil det blive modtaget med taknemmelighed. Bank reg. nr.: 5324, konto nr.: 0251179 eller Mobile Pay til vores kasserer Bente Hagelund tlf.: 20862300.
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