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Ind-i-en anden virkelighed
2020 blev året, hvor alle mennesker på jorden fik et nyt fælles samtaleemne: Hvordan ændrede Coronapandemien
din hverdag? Indien indførte meget tidligt nogle meget restriktive forhold for befolkningen for at undgå, at det
folkerige land blev løbet over ende af Covid-19. Om det lykkes, må tiden vise. Hverdagen i Kherwara er også ændret:
Skoler m.m. er lukket ned, og pigerne på pigehjemmet er sendt hjem til deres familier. Selvom smittetallet pt. stiger,
vender hverdagen langsomt tilbage, og det er f.eks. muligt at handle på byens marked i et større tidsrum end
tidligere. Regeringen tager sig (efter sigende) godt af de fattigste, men har svært ved at nå landdistrikterne og
efterlader en blødende lav-middelklasse, som bliver de økonomiske tabere, da de ingen hjælp kan få.
Dansk Kherwara Mission forsøger at hjælpe med de midler og muligheder, som vi har til rådighed. Læs mere herom
i nærværende nyhedsbrev.

”Håb” til kvinderne i Kherwara
Vi har indgået et spændende samarbejde med den
indiske organisation Manav Aashrita Sansthan (MAS).
Men hvem er MAS, og hvad laver de?
MAS støtter op om alle de gode tiltag, som den indiske
regering har til befolkningen. For eksempel kan en
fattig landsbykvinde få over en månedsløn i
barselsgave, hvis hun føder på et hospital og får en
fødselsattest. Desværre kender mange ikke deres
rettigheder. Det er her, MAS kommer ind i billedet.
Deres projekter informerer, vejleder og hjælper
kvinderne til at opnå deres rettigheder. Det, synes vi, er
et fantastisk initiativ!
MAS’ arbejde omhandler mere end rettigheder og
økonomi. Vi besøgte sammen et hospital, hvor de kun
har mistet én mor i de fire år, hospitalet har været
åbent! Underernæring er et stort problem i Kherwara,
og mange babyer bliver født med en lav fødselsvægt.

Projektleder Mukesh Kumar viser planerne frem.
Hospitalets kuvøse har derfor mindsket børnedødeligheden i området markant. Det er altså meget mere sikkert
for både mor og baby at føde på hospitalet end hjemme i
landsbyerne. Og det er ganske gratis! Igen er problemet, at
de vordende mødre og deres familier ikke er informerede.
MAS rolle her er at nå ud til dem og fortælle om deres
muligheder.
Det næste år støtter vi MAS’ Projekt Håb. Projekt Håb vil
nå ud til gravide og ammende kvinder i Kherwara og yde

vejledning om ernæring og vaccination, rettigheder og
muligheder. Vi håber på et godt samarbejde, og glæder
os til at se resultaterne!
Projektet kan gennemføres, da det overholder den lokale
regerings anbefalinger om hygiejne, afstand og små
sammenkomster. Projektet tilpasses løbende situationen i
området og lokale anbefalinger.

Et kig ind i maskinrummet…
For bestyrelsen i Dansk Kherwara Mission har de sidste to år været en turbulent, men spændende periode. Som
mange af vores læsere sikkert ved, har Bombay Diocesan Trust Association (BDTA) nu overtaget den fulde drift af
pigehjemmet samt påbegyndt byggeriet af et nyt og tidssvarende pigehjem. Forhåbentlig vil de fornødne tilladelser
snart foreligge, så vi atter må sende penge til Indien og bidrage til driften af hjemmet. I mellemtiden kan vi glæde
os over, at vores økonomi er sundere, end den har været mange år. Vi kom således ud af 2019 med et betragteligt
overskud på godt 71.000 kr. (fraregnet de 7 x 8.000 kr. som vi har lovet at bidrage med til driften, men som vi endnu
ikke har fået mulighed for at sende til Indien). Overskuddet giver os et større råderum til at iværksætte en række
nye initiativer og projekter i og omkring Kherwara, som beskrevet i dette og tidligere nyhedsbreve.
På bestyrelsesfronten har der ligeledes været en del udskiftning: Vi har måtte tage afsked med Svend-Erik Nielsen
og Peter Høyerup. Bestyrelsen består nu af Anne-Birthe Ottsen (fundraiser), Anne-Grethe Langergaard, Niels Peder
Bjærre (se præsentation), Patricha Ottsen (næstformand) og Anders Bo Engrob Jørgensen (formand).

Niels Peder Bjærre: Ny i bestyrelsen/kasserer

Lene Aagaard: Ny kommunikationsansvarlig

1. juli 2020 afløste jeg Birgit Bertelsen som kasserer og
er indtrådt i bestyrelsen. Gift med Grethe, bor i Kjellerup. Handels- og kontorudd. i Odense, udd. pædagog
i Ikast 76, var børnehaveleder i 24 år og nu pensionist.
Er kasserer i Kjellerup KFUM og KFUK, med i Kirkelig
Studiegruppe samt YM-dagen – Kirkens Basar, hvor 1/3
af overskuddet (ca. 10.000 kr.) går til Dansk Kherwara
Mission. Har besøgt Danmission i Indien, Tanzania og
Kina og Folkekirkens Nødhjælp i Etiopien.

Til daglig arbejder jeg som landsleder i Wycliffe og er
her ansvarlig for kommunikationsarbejdet. Wycliffe
arbejder med bibeloversættelse, sprogudvikling og
uddannelse med projekter flere steder i verden. Jeg er
uddannet antropolog med et tilvalgsfag i udviklingsstudier. Før coronakrisen rejste jeg en del både på
arbejdsrejser og ferie. Asien har de senere år været
den foretrukne feriedestination. Jeg glæder mig til at
være en del af et meget vigtigt arbejde i Indien.

Vidste du at…

du ved at give en årlig gave på min. 200 kr. automatisk bliver medlem af Dansk Kherwara Mission? Dermed sikrer
du, at vi fremover er fradragsberettiget hos SKAT. Et lille bidrag som har stor værdi for vores organisation.
Følg med på www.kherwara.dk eller find os på Facebook (danskkherwaramission)
Støt vores arbejde via Mobile Pay 345606 eller bankoverførsel: Reg: 1551 konto: 0003026167
Kontakt: Formand: Anders Bo Engrob Jørgensen (4158 6293). Kasserer: Niels Peder Bjærre (2424 1688)

