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Examensprov och sommarlov för barnen i Bangalore 
 

I Indien skriver alla skolbarn examensprov efter varje läsår. Man måste klara examensproven för 
att bli uppflyttad till nästa årskurs. För Living Hope är detta en stor fråga och man satsar mycket 
energi och tid för att alla barn ska klara sin examen. Barnen kommer från hem där föräldrarna är 
analfabeter varför det är fascinerande att de inte bara går i skolan, utan att det dessutom går 
bra för dem. Förra året klarade alla (!) barnen sina prov. Hur gick det i år??  Dhiraj John skriver så 
här:  
 
“April is the time for Summer in Bangalore, India. Along with this summer all the kids have also 
finished their final exams. For our kids It was a stressful time to concentrate on their studies as 
there where lot of power cuts during their exams times, and also it was very hot due to the 
weather. The sheet on our roof at the Children's home does not protect from heat, but by Gods 
grace they have managed to study & do well in their exams. 10th grade children wrote their 
exams on 31st March – 13th  of April, they all have done well in their exams. And waiting for 
their results. And from 21st March – 30th of March our 1st - 9th grade children wrote their final 
exams. And On 10th of April the results were declared, all are kids from 1st – 9th grade children 
have passed in their exams.  Our Pre university students also passed in their final exams with first 
class marks. As there where 9 students in the Pre university.  
 
On 6th of April all our smaller kids had left for their holidays to their respective home town to 
visit their family members and the older children stayed back for football training and vocational 
training for the whole month of April. We begin with new admission and reopening on May 28th 
2017.  

 
 
On Behalf of Living Hope, we would like to thank Help for Children for their generous support 
throughout the whole time. Looking forward for your continues support for the coming Academic 
year as well which start from June 1st 2017.” 
 
Det är genom ditt stöd som detta är möjligt! Vi är så tacksamma för att du fortsätter att ge.  

Bild från skolan på barnhemmet i Bangalore från februari i år när lärare från Antonskolan i 
Kristianstad var på besök. 
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Nu i juni kommer de behöva årsavgifter för de äldre barnen som går i pre-university 
(gymnasium). Vi vet att de kommer ha svårt att betala för alla barn i år. Mellan 1500-2000 kr 
brukar årsavgiften kosta för en student.  
 
 

Använd swish 
 
Påminner om möjligheten att donera via Swish!! Spara numret i din telefon. Det går lika bra att 
ge via swish som vårt bankgiro. Du väljer själv.  
 

Helpforchildren.se Swish 1235622774 
 

 
Årsmöte 
 
Den 15 maj är det årsmöte i Helpforchildren.se för de av er som är medlemmar. Dhiraj John som 
är på besök i Sverige nästa vecka deltar och ger senaste nytt. Kommer i nästa nyhetsbrev skriva 
ett lite längre reportage utifrån hans besök här, utmaningar nere I Indien och hur de ser på 
framtiden. 
 
 
 
Fortsätt var med och stöd barnen! Har du frågor kontakta oss på info@helpforchildren.se  
 
 
 

Om oss:  Helpforchildren.se är en ideell förening med enda syfte att stödja och utveckla barnhems- och skolverksamhet i Indien. 
  Allt arbete sker ideellt varför det du ger oavkortat går till barnen 
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