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Nytt läsår i Indien – skolavgifter behövs…
När vi går på sommarlov, så inleds det nya läsåret nere i Bangalore. Samtliga barn på
barnhemmet tog även denna vår sin examen och går därmed vidare i nästa årskurs. I Indien är
den offentliga skolan gratis upp till årskurs 10. Efter det tar något man kallar pre-university vid i
två år följt av University. Dessa är avgiftsbelagda. På barnhemmet i Bangalore har man ca 180
barn. Förra läsåret gick 16 barn
i någon av dessa nivåer, i år är
minst lika många. Hela
Just, wanted to share with you the list of students who are
grundidén med Living Hope
going to pre-university and university.
children´s home är att erbjuda
utbildning och tak över
1) Arjun, pre University - Yearly fees 20,000/2) Moses pre University - Yearly fees 20,000/huvudet åt barn till extremt
3) Ramesh pre Unversity - Yearly fees 20,000/fattiga familjer där föräldrarna
4) Jackson pre University - Yearly fees 20,000/är analfabeter. Genom att
5) Niranjan pre University - Yearly fees 20,000/barnen kan få utbildning,
6) Sudhakar pre University- Yearly fees 20,000/undviker de barnarbete och
7) Cheranjeevi pre University- Yearly fees 20,000/kan få egna jobb, så pass
8) Aban Art college fees - 25,000/9) Paul pre University - Yearly fees 20,000/välbetalda att de kan försörja
10) Surekha pre University - Yearly fees 18,000/sina familjer, och framtida
11) Pavitra pre University - Yearly fees 18,000/barn. Så skapas den positiva
12) Ashwini pre University - Yearly fees 18, 000/spiralen, där den sociala misär
13) Prema pre University- Yearly fees Rs.18,000 /de fötts in i bryts. För att
14) Jai Prabhu University fees - Rs 24,000 /barnen ska vara garanterade
15) Vinod University fees - Rs. 24,000/16) Gyana University fees - 24, 000/bra jobb krävs dessa sista år.
Det är en stor utmaning för
Living
Hope
att
betala
avgifterna. De är inte höga, ca
2500-3000 kr per barn och år, men är inga pengar Living Hope har idag. Ovan hittar du barnen,
namnen, vilken kurs de är anmälda till och kostnad (20.000 Rs är ca 2700 kr) för årets läsår.

Vill därför utmana dig som är med och ger till Helpforchildren.se att ge en extra gåva
nu i juni så de kan betala skolavgifterna. Detta är på riktigt. Inte bara namn, utan barn
som kämpat till där de är idag. Din gåva kommer gå rakt in i utbildning för just dessa...

Hur går det, Dhiraj? Kolla in film och intervjuer på youtube
12-22 maj besökte Dhiraj John Sverige. Ett tillfälle att prata mer med honom om läget och de
utmaningar de står i. Har i all enkelhet spelat in några korta klipp med honom. Ni hittar klippen
här på youtube, klicka på länkarna nedan så kommer du till filmerna (som är 1-2 min vardera):

Hur är läget på barnhemmet just nu?
Intervju med Dhiraj John om Anton Public School
Dream home – vad är det? När kan vi börja bygga?
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Se filmen om Living Hope Childrens home
När Dhiraj var här hade han med sig en film som kortfattat presenterar Living Hope samt några
intervjuer med de barn som varit länge på barnhemmet och som nu antingen har börjar arbeta
eller är i slutfasen av sina studier. Bland annat är Elavarasan med som nu slutfört en Bachelor of
Commerce, och idag arbetar som lärare i årskurs ett på Anton public School. Från framtid utan
hopp till att göra skillnad för många barn varje dag… imponerande!

Ni hittar filmen här: Filmen om Living Hope!
Ps. Ni skymtar också den minibuss vi samlade in pengar till för några år sedan. Fungerar än !

70% av Living Hope finansieras av er via Helpforchildren.se
En insikt som berör oss är att sedan vi började stödja barnhemmet 2011 har verksamheten växt
väsentligt. Från 110 till 179 barn. Från en liten förskoleklass till en egen skola med klasser från
förskola upp till årskurs fyra med nio anställda. Nytt för oss är att de startat ännu ett litet
barnhem i en by utanför Bangalore med än så länge 10 barn. Samma koncept som i Bangalore
som också började md 10 barn 2001.
Det vi ger varje månad står idag för 70% av deras dagliga verksamhet. Fantastiskt att vi kan göra
skillnad tillsammans, men det innebär också ansvar. Vi har från första stund sagt att
Helpforchildren.se inte är en tillfällig hjälpinsats utan ett långsiktigt åtagande. Vi ska vara att lita
på så att de ska kunna våga satsa vidare. Det är när allt kommer omkring inte vi som står där
med barnen varje ny dag, med alla behov och utmaningar det innebär i form av kläder, mat,
lokaler, transporter, mediciner och inte minst omsorg och kärlek. I det sammanhanget är våra
månatliga gåvor, en jämförelsevis liten insats.
Men otroligt viktig… det du ger gör verklig skillnad! Tack för att du ger!

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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