Nyhedsbrev fra Sabitris Børnehjem 03.11.13

Hele flokken oktober 2013
Kære sponsorer til Sabitris Børnehjem!
Så er vi kommet hjem efter tre dejlige uger i Nepal, hvor vi opholdt os på Sabitris´ i de 10 af
dagene. Vi var så heldige at fejre Dashein med dem og var med til at give børnene Tika og bagefter hygge med timevis af kortspil. Det betød også at vi havde meget tid sammen med børnene, der havde fri fra skole. Alle ser ud til at stortrives og vi havde mange gode samtaler med
især de unge.
Som nævnt i sidste nyhedsbrev går alle børnene nu på Delight Secondary School, bortset fra de
4 unge piger, som er i gang med sygeplejerskeuddannelsen. Sunita og Sipika er således netop
startet, Usha er i gang med andet år og Kavita bliver færdig til foråret som sygeplejerske. Her til
foråret afslutter Deep, Roshan og Uma ligeledes skolen. Vi talte bl.a. med Sabitri og Rubin om
evt. uddannelsesplaner for de tre. For Deeps og Roshans vedkommende peger det i retning af
Teknisk Skole, men det er ikke afklaret endnu. For Umas vedkommende var der ikke nogen
endelige planer for hendes uddannelse.
Vi talte også en del med Sabitri og Rubin om budget. På grundlag af de seneste års udgifter,
kan vi se at de samlede omkostninger til børnenes skole, uddannelse, bøger skoleuniformer,
tøj mad m.m. kommer til at ligge på ca. 120.000 kr. årligt, hvor det tidligere lå på omkring
100.000 kr. Dette skyldes dels udgifterne til uddannelserne, som er væsentligt dyrere end skoleudgifterne, dels at børnene vokser til og har brug for mere mad, tøj og fornødenheder i det
daglige og dels at udgiftsniveauet til mad er steget ganske betragteligt - i sær indenfor det sidste år. Blandt andet i forbindelse med Sunitas og Sipikas opstart på Hope international College
har der været ekstraudgifter, da opstartsgebyret er højt, ca. 8000kr. pr. person.
Vi foretog også en praktisk gennemgang af huset, hvor der efterhånden er en del reparationer
og vedligeholdelse, der trænger sig på. Det drejer sig bl.a. om maling over det hele, visse fugtproblemer, der skal stoppes samt udskiftning af blandingsbatterier, vandhaner og WC cisterner. Desuden udlægning af cementslidlag på to tagarealer, som aldrig er blevet færdiggjort.

Rubin vil indhente tilbud på de vigtigste ting (standsning af fugt, VVS-arbejde, slidlag) så vi så
kan lægge en plan for arbejdet, når der bliver råd til det.

Den nye gæstelejlighed i underste etage

Sabitri giver Tika til børnene

Vi boede i det nye gæsteværelse to minutters gang fra børnehjemmet. Lejligheden bebos også
af Rubin, og der var tit besøg af de store drenge, der nød at slappe af i den fælles stue med TVkiggeri.
Vi drager allerede til Nepal igen i slutningen af januar, da Anette også er involveret i et landsbyudviklingsprojekt i Madi-distriktet syd for Chitwan.
Vi er meget glade for jeres bidrag til børnehjemmet og håber I også fortsat vil støtte børnene og
de unge – også i forhold til deres uddannelser. Pengene er lidt små for tiden, da der som sagt
har været de store udgifter til indskrivningsgebyrer på sygeplejerskeuddannelsen m.m. Så hvis
du kender nogen i din omgangskreds, der gerne vil være sponsor, vil det være rigtig dejligt.
Vi er selv i gang med at opfordre vores netværk til at blive sponsorer og vi skal også ud og holde foredrag om Sabitris Børnehjem i forskellige sammenhænge. Det glæder vi os til.
Du er altid velkommen til at kontakte os pr. mail eller telefon, hvis du ønsker at vide mere eller
har spørgsmål.
Mange hilsner
Allan og Anette
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