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Kære medlemmer og venner af Friends of Shamayita Math
Indien er som bekendt et meget stort land – ca. 80 gange større end Danmark - med ca. 3000
km. fra Nord til Syd og fra Øst til Vest. Med vidt forskellige klimaforhold og mange folkeslag,
sprog og kulturer. Befolkningen er over 200 gange større end den danske. Der er udviklede områder og mere fattige områder.
Det kan være vanskeligt for det enkelte menneske at støtte globalt, men vi kan gøre en stor forskel for nogle mennesker ved at hjælpe lokalt. Det har vores forening besluttet at gøre ved at
støtte den indiske organisation Shamayita Math i et landdistrikt, Bankura, i Vestbengalen ca. 400
km. fra Kolkata (Calcutta). Her ved vi, blandt andet ved mange besøg på stedet, at støtten hjælper.
Dette år har desværre stået i coronaens tegn - både i Danmark og i Indien. For første gang i
mange år, har der ikke været nogen fra foreningen, der har besøgt Shamayita Math. Til gengæld
har vi haft to zoom møder med lederne (mothers) Anahata og Prajnamita. Det har virket godt til
udveksling af information, og det er mit helt klare indtryk, at de sætter stor pris på kontakten
med og interessen fra Danmark.

Mother Anahata og Mother Prajnamita ved zoommødet med bestyrelsen i november 2020.

Indien har haft lock-down siden 23. marts, og alle templer og skoler er lukket. Eleverne er sendt
hjem. I den store skole på Shamayita Math, Convent School, med ca. 700 piger fra grundskole til
studentereksamen er der arrangeret virtuel undervisning for de store elever. Man bruger det
udtryk, at eleverne er "cyber students". Men det er et stort problem, at mange af eleverne fra
landsbyerne ikke kan deltage, fordi de ikke har smartphones eller laptops. Hertil kommer, at internetforbindelsen mange steder er svag eller manglende, så man skal bevæge sig et stykke vej
for at finde et hotspot, selv hvis man har en smartphone. Det er også et økonomisk problem at
indtægterne forsvinder fra mange af de hjemsendte elever.

Eleverne fra landsbyskolerne bliver undervist i små grupper hjemme i deres egen landsby

Landsbyskolen i Darangpara, som vi har bygget og støtter, er også lukket. Inden for reglerne har
man delt eleverne op i flere mindre grupper, der mødes med en lærer et par timer flere dage
om ugen i det fri eller ved et privat hus. Her kan eleverne få undervisning og opgaver, f.eks. på
Indiens nationaldag at tegne det indiske flag. De kan også få en seddel med hjem om, hvad de
skal øve sig på. Lærerne har også lidt kiks eller andre snacks med til børnene som motivation til
at komme. Ved den normale undervisning får eleverne et varmt måltid. Mothers håber, at almindelig skolegang kan genoptages til april, hvor det nye skoleår begynder i Indien. Man frygter, at nogle elever ikke vender tilbage til undervisningen til april, fordi de i mellemtiden er blevet beskæftiget med andre ting. Halvstore børn i en landsby får ikke lov at gå ledige rundt. Sådan var det også i Danmark tidligere. Min far blev sendt ud at "tjene bønder", da han var 12 år
gammel. Jeg håber, at coronasituationen bedres til næste år, så alle børn - i Danmark og Indien
- igen kan komme i skole.
Christianshavn-Slotsholmens Rotary Klub har doneret 7000 kr. til bygning af en overdækket
platform - et Dining Shed - der kan skærme mod sol og regn, hvor eleverne kan indtage dagens
"skolemad". Det har været forsinket pga. Corona, men er nu under konstruktion. Så i det mindste har eleverne noget nyt at se frem til, når de igen må komme i skole.

Shamayita Maths hospital fungerer trods coronapandemien. Man har ca. 15 indlæggelser pr.
dag, herunder til operation for stær. Der er 35-50 ambulante patienter pr. dag. Patienter med
symptomer på corona henvises til tests i nærmeste by. Der er ikke så mange coronatilfælde i
lokalområdet, men man tror, der er et stort mørketal. Ikke alle fra landsbyområderne har mulighed for - eller råd til - at komme til læge. Den mobile klinik fra Shamayita Math gør dog en stor
indsats.

Patienter udskrevet efter øjenoperation for grå stær

Foreningens årlige generalforsamling afholdes 15. februar 2021 kl 18.30 hos Bente Hagelund,
Kretavej 39, 2300 København S. Medlemmer er velkomne.
Ved udgangen af 2020 har vi 51 medlemmer - en lille tilbagegang. Det har jo desværre ikke været muligt at have arrangementer i år, men nye medlemmer er fortsat mere end velkomne. Behovet for støtte bliver ikke mindre i de kommende år.
7 af vore medlemmer har tegnet et sponsorship for et barn fra landsbyskolen. Det koster 700 kr.
om året. Kontakt Bente, hvis I er interesseret i at blive sponsor: bentehagelund@hotmail.com
I årets løb har vi overført 21.050 kr. til Shamayita Math. Her i juletiden vil det glæde mig, hvis
nogen har lyst til at give et bidrag til Shamayita Maths arbejde i landsbyskolen. Det kan ske på
mobilepay: box97814 eller ved bankoverførsel til reg. nr.: 5324 konto nr.: 0251179.
I og jeres familier ønskes en glædelig jul og et godt nytår.
Lars Fynbo
Formand

