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                           Kære medlemmer og venner af Shamayita Math 

 

Det har været en glæde at konstatere, at vi i løbet af året har fået flere nye medlemmer, her-

iblandt en del herboende dansk-indere og andre med tilknytning til Vestbengalen, hvor Sha-

mayita Math virker.  Flere af dem er meget aktive - ikke mindst Deepshikha Daga, der nu er 

medlem af foreningens bestyrelse som Event Manager. Tusind tak til gamle og nye medlemmer, 

der gør en indsats for at hjælpe børn i Vestbengalen. 

 

 

 

Her er Bente samlet med skolens elever og lærere 

 

 

 

 

Foreningens sekretær, Bente Hagelund, be-

søgte Shamayita Math 10 dage i oktober. 

Hun besøgte blandt andet den skole i 

landsbyen Dangapara, som vores forening 

har bygget og som hovedparten af vores 

indsamlede midler går til - til skolebøger, 

skoleuniform og et varmt måltid mad hver 

skoledag. Det synes som om lærere og ele-

ver trives godt, og Bente fik lejlighed til at 

hilse på de 7 børn, der sponsoreres af nogle 

af foreningens medlemmer. Man kan læse 

mere om muligheden for at blive sponsor på 

vores hjemmeside. Mange af børnene i 

landsbyskolerne har i øvrigt en ekstra ud-

fordring ud over fattigdom - de tilhører et af 

Indiens oprindelige folk, santalerne, så ud 

over deres eget modersmål skal de lære at 

tale, læse og skrive bengali og engelsk.  

Shamayitha Math blev oprindelig dannet med det formål at etablere undervisning for piger, en 

grundskole og en videregående skole - convent school - hvor man kunne afslutte med en ek-

samen svarende til vores studentereksamen. Her går ca. 600 elever. I tidens løb har man udvidet 

med mange ting: hospital, mobil lægeklinik, syskoler, landbrugsskole og meget andet. Fra lokal-

befokningen har der været et stærkt ønske om at etablere en convent school for drenge, idet 

dårlig økonomi og lange afstande vanskeliggør skolegang i en af de større byer. Denne skole er 

nu under opførelse, men er allerede i gang med 375 elever i interimistiske lokaler.  
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Her ses fundamentet til convent school for drenge. 

For et år siden omtalte jeg, at vor samarbejdspartner, Christianshavn Rotary Klub, havde doneret 

29.000 kr. til et program, Shamayita Math står i spidsen for i det lokale distrikt, Bankura. Det dre-

jer sig om at iværksætte og forankre børnebeskyttelseskomiteer i de enkelte landsbyområder. 

Det sker ved at oprette råd med lokale repræsentanter f. eks. skolelærere og forældre. Formålet 

er at oplyse om børns rettigheder og gribe ind, hvis der sker overtrædelser. Det kan være bør-

neægteskaber, der er forbudt i Indien, men hvor det har været gammel skik at piger bortgiftes i 

14-års alderen, men det kan også være hjælp til medicin til syge børn eller til børns skolegang   

f. eks. betaling af skolebøger. Programmet er nu etableret, men det tager selvfølgelig tid at æn-

dre tradiitioner og holdninger, så det er vigtigt at der er konstant fokus på området. I den første 

årsrapport omtales, at 5 børneægteskaber i distriktet er forhindret ved samtaler med de involve-

rede familier. Meget af dette kan være trist at høre om, men det opmuntrende er, at nogen - 

som Shamayita Math - forsøger at gøre noget ved det. Bente Hagelund havde lejlighed til at 

besøge to af disse børnebeskyttelseskomiteer. 

 

                                        Der er møde om børnebeskyttelse i en fjerntliggende landsby 

 



 

I sommerbrevet omtalte jeg vores sommer- og støttefest i maj med indisk mad og sang og ikke 

mindst dans med børn fra Deepshikhas danseskole "Deeps Dancing Divas". Det var en meget 

vellykket dag, og vi vil derfor holde en tilsvarende støttefest søndag den 26. maj 2019. Det bliver 

en oplevelse, så reserver allerede dagen nu. Tag gerne børn eller børnebørn med. Vi sender ind-

bydelse med nærmere detaljer senere. 

 

Deeps Dancing Divas arrangerer også en musik- og sangaften som en hyldest til den indiske 

musiker R. D. Burman (1939-94), der har komponeret musik og sange til mere end 300 film. 

Hans sange er kendt af de fleste indere. Begivenheden finder sted den 2. februar 2019 kl. 17.00 – 

20.00 i Grønnemoseskolens festsal, Høje Gladsaxe Torv, 2850 Søborg. Det sker i samarbejde 

med vores forening, og overskuddet går til Shamayita Math. Nærmere oplysning vil blive ud-

sendt. 

 

Den årlige generalforsamling bliver mandag den 11. marts 2019 kl. 1830 hos Deepshikha Daga, 

Lyngbyvej 263 B, Hellerup. Alle medlemmer er velkomne.  

 

Her ved årets udgang har vi 75 medlemmer, en fremgang på 6. Vi har overført 26.750 kr. til 

Shamayita Math. 

 

Med flere medlemmer og flere aktiviteter er det hensigtsmæssigt at anvende forskellige Mobi-

lepay numre, så det klarere fremgår, hvad pengene er tiltænkt.  Du kan se numrene her: 

Foreningen generelt: box97814 

Events – deltagelse: box22169 

Sponsorbørn:  box97814 

Husk at skrive ”box” foran nummeret. Det er også muligt at skrive en kort besked om, hvad be-

løbet er tiltænkt. 

Jeg ønsker Jer og jeres familier en glædelig jul og et godt nytår. Hvis I har lyst til at give et lille 

julebidrag til foreningen, vil det blive modtaget med taknemmelighed. Bankoverførsler kan selv-

følgelig fortsat bruges på reg. nr. 5324 og kontonr. 251179. 

 

 

                                                                     Lars Fynbo 
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