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Kære Læser, 
Så er det tid til at se tilbage på året 2017. 9 år er passeret siden krigens afslutning 
på Sri Lanka, men vi i VBVO oplever at behovet for hjælp kun er blevet større.  
VBVO har i løbet af 2017  forsøgt at hjælpe 99 børnefamilier ud af fattigdom. 
Dette primært gennem økonomisk hjælp til at komme i gang med et selvstændigt 
erhverv. Derudover har 3 af vores ILANTHALIR bygninger gennemgået 
renovationer i 2017. Dette har været tiltrængt på grund af det tiltagende dårligere 
efterårsvejr på Sri Lanka forårsaget af global opvarmning. 2017 var også det år, 
hvor 2 af eleverne på VBVOs ILANTHALIR i Oddussuddan fik tildelt det 
statsstøtte uddannelsessponsorat for deres udmærkelse.  
Du kan læse mere omkring disse og vores øvrige projekter i denne udgave af 
VBVO Review.          
Vi siger tak til alle vores medlemmer, frivillige bidragsydere og vores frivillige 
hjælpere både her og på Sri Lanka.   
Med venlig hilsen, 
Bestyrelsen 2017 

kjpg;gpw;Fupa thrfNu> 

ehk; fle;J nrd;w tUlj;ij kPl;Lg; ghu;f;Fk; jUzkpJ. Nghu; ,lk;ngw;W 9 
Mz;Lfs; fle;j gpd;Gk;> cjtpf;fhd Njitfs; nkd;NkYk; mjpfupj;j 
tz;zk; ,Ug;gjid jhaf epytuk; vkf;F czu;j;Jfpd;wJ. 

nrd;w Mz;L tWikapy; thLfpd;w Foe;ijfis nfhz;Ls;s Vwj;jho 99 
FLk;gq;fSf;F Ranjhopy; Kaw;rpf ;fhd epjp cjtpia c.rp.e.fh. 
toq;fpAs;sJ. mj;Jld; fle;j tUlj;jpd; Nkhrkhd fhyepiy fhuzkhf 
Nrjkile;j ,se;jspu; fy;tpepiyaq;fs; Gduikf;fg;gl;lJld; Vidait 
NkYk; Nkk;gLj;jgl;Ls;sd. 

mj ;Jld; Fwpg ;g plf ;$ba tifapy ; vkJ xl ;bRl ;lhd ; ,se;jspu ; 
fy;tpepiyaj;jpy; fy;tp fw;Fk; ,U khztu;fs; Gyik guprpypy; rpj;jpaile;J 
vkf;F ngUik Nru;j;Js;sdu;. vkJ ,e;j tUlhe;j kPs;ghu;it gjpg;gpy; vkJ 
Vida Ntiyj;jpl;lq;fs; gw;wp ePq;fs; NkYk; mwpe;J nfhs;syhk;. 

vkJ mq;fj;jtu;fs>; eyd;tpUk;gpfs;> ed;nfhilahsu;fs;> nld;khu;f;fpYk; 
,yq;ifj;jPtpYk; gzpahw;Wk; jd;dhu;t njhz;lu;fs; vd midtiuAk; 
,e;Neuj;jpy; ed;wpAld; epidT$u;fpNwhk;. 

,q;qdk;> 
c.rp.e.fh. epu;thfk; 2017; 
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Hvem er vi?  
Vi er en gruppe tamilere, der driver organisationen frivilligt 
og med økonomisk støtte fra vores medlemmer, frivillige 
bidragsydere og donorer. Foreningen har eksisteret siden 
2008 og har hjemsted i Herning. Du kan følge med i vores 
arbejde på vores hjemmeside og via vores 
facebookgruppe.   

 

ehq;fs; ahu;? 

nld;khu ;f ;fpy;  tho;fpd;w jkpou ;fshfpa ehq;fs;> ,e;j 
c.rp.e.fh. mikg;ig jd;dhu;t uPjpapy; epu;tfpj;J tUfpNwhk;. 

vq ;fsJ mq;fj ;jtu ;fspd;  gq ;fspg ;G  kw ;Wk ;  jd;dhu ;t 
gq;fspg;ghsu;fSld; Nru;e;J gy ed;nfhilahspfspd; gz 

cjtpNahL ,aq;fpf;nfhz;bUf;fpd;Nwhk;. ePq;fs; vq;fsJ 
Ntiyj;jpl;lq;fis vq;fs; ,izaj;jsj;jpD}lfTk; kw;Wk; 

KfE}y; ClhfTk; mwpe;J nfhs;syhk;. 

VBVO – velgørenhed, der gør en forskel! 

Hos VBVO arbejder vi med et mål - at forbedre levevilkårene for socialt udsatte og 
krigsramte børn og børnefamilier på Sri Lanka. Her lever flere hundrede børn og 
børnefamilier under fattige vilkår og med konsekvenserne af en barsk krig, hvor de har 
været fordrevet fra deres hjem. De mangler hjælp til at starte et nyt liv op og blive 
selvforsørgende, så børnene kan gennemføre deres skolegang. VBVO har derfor gennem 
årene arbejdet med to primære fokusområder – hjælp til skolegang og hjælp til selvhjælp. 
Vi har set, hvordan vores arbejde har hjulpet flere børn og børnefamilier til et bedre liv, 
og vi fortsætter vores arbejde med det ønske om at gøre en forskel for endnu flere.  

r%fj;njhz;L jpl;lq;fs; Clhf xU khw;wj;ij Nehf;fp> ehk; gazpf;fpNwhk; 

jhafj;jpy; Aj;jj;jhy; ghjpf;fg;gl;l Foe;ijfs; kw;Wk; FLk;gq;fspd; tho;f;if 
juj;ij Nkk;gLj;JjNy vkJ gpujhd ,yf;fhFk;. nfhLikahd Aj;jj;jpd; 
gpujpgypg;ghf  gy E}w;Wf;fzf;fhd Foe;ijfs; kw;Wk; FLk;gq;fs; tWikf;Nfhl;bd; 
fPOk;> tPL thry;fis tpl;L ntspNawpAk; tho;fpwhu;fs;. ,tu;fSf;fhd GJ tho;it 
fl;bnaOg;Gtjw;Fk; Rakhf ,aq;Ftjw;Fk; cjtpfs; Njitg;gLfpd;wd. mjd;%yk; 
mtu;fspd; gps;isfSk; jq;fs; ghlrhiy fy;tpia epiwTnra;aKbAk;. 
me;jtifapy; c.rp.e.fh. fle;j Mz;Lfspy; ,Ue;J ghlrhiyf;fy;tpf;fhd cjtp 
kw;Wk; Rakhf ,aq;Ftjw;fhd cjtp Mfpatw;wpy; Kf;fpa ftdk; nrYj;jptUfpwJ. 
,e;j Ntiyj;jpl;lq;fs; gy Ew;Wf;fzf;fhdtu;fspd; rpwg;ghd tho;f;iff;F 
ve;jstpw;F cjtp nra;jpUf;fpwJ vd;gij vq;fshy; fhzf;$bajhf ,Uf;fpwJ. 
Mifahy; njhlu;e;Jk; ehq;fs; ,e;j Ntiyj;jpl;lq;fis Kd;ndLg;gjd; %yk; 
,d;Dk; gyNgUila tho;f;ifia Nkk;gLj;jyhk; vd ek;Gfpd;Nwhk;.  
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I VBVO tror vi på at uddannelse er 
vejen ud af fattigdom. Derfor 
prioriterer VBVO uddannelse 
meget højt i vores 
velgørenhedsarbejde. Ilanthalir 
undervisningscenter er netop et 
eksempel på dette. Centrene 
fungerer som gratis hjælp til de 
børn, hvis forældre ikke har råd til 
at tilbyde deres børn 
privatundervisning ved siden af 
skolen.  

I slutningen af 2016 blev det 5. Ilanthalir undervisningscenter åbnet i Kavadapiddi i det 
sydlige Amparai distrikt. Kavadapiddi er en meget fattig tamilsk landsby, hvor 
forældrene hverken har økonomi eller evne til at hjælpe deres børn med lektierne. 
Børnene i denne og nærliggende landsbyer klarer sig så dårligt, at de sjældent bliver 
optaget på en videregående uddannelse. Derfor valgte VBVO at åbne det 5. Ilanthalir 
undervisningscenter i Kavadapiddi.  

I løbet af 2017 har VBVO drevet i alt 5 Ilanthalir undervisningscentre. Samlet har VBVO 
næsten 500 elever, som modtager undervisning på centrene. VBVO sørger for at lærerne 
får deres løn, således at børnene kan modtage gratis undervisning. Alle forældre og børn 
har udtrykt deres taknemlighed for VBVOs arbejde i de enkelte centre.   

I 2017 blev der afholdt VBVOs første eksamen blandt eleverne i alle 5 Ilanthalir centre.  
Formålet med eksamen er at 
skabe en sund konkurrence i 
forbindelse med studierne. 
VBVO har nemlig lovet, at de 
bedste elever bliver belønnet. 
Desuden er det for de ældste 
elever også en forberedelse til 
deres afsluttende prøver i 
slutningen af november. 
Derudover blev 2017 også det år, 
hvor 2 af Ilanthalirs elever fik 
godkendt stipendie med deres 
resultater i den årlige 5. klasses 

stipendium eksamen. Dette er en stor sejr for VBVO, men også for den landsby, hvor 
Ilanthalir ligger, nemlig Oddusuddan. 

Ilanthalir undervisningscenter udvider og renoverer 
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I løbet af 2016 og 2017 har VBVO 
fået en del henvendelser angående 
bygningerne hvor undervisningen 
foregår. Det er dels henvendelser fra 
de ansvarlige i de enkelte centre og 
dels fra herboende tamilere, som har 
set forholdene direkte i hjemlandet. 
De fleste af henvendelserne har 
drejet sig om, at bygningernes stand 
ikke kan klare efterårets og 
vinterens hårde regnvejr. VBVO har 
derfor i løbet af 2017 sørget for at 

renovere og forbedre bygningerne i nogle af vores centre.  

I Oddusuddan, hvor VBVOs første og største Ilanthalir undervisningscenter ligger, har 
VBVO nedrevet 2 af de midlertidige hytter og bygget en stor permanent bygning. 
Bygningen er mere robust og har 
fundament, som kan holde 
regnvandet ude. I Visvamadu er 
der nu lavet permanent 
gulvstøbning. Derudover har 
børnene fået nye borde og 
bænke. I Akkaraipattu har 
VBVO ikke egen bygning. 
Undervisningen foregår nemlig 
indtil videre på 2 skoler. Også 
her har de ansvarlige efterspurgt 
støtte til en permanent bygning, 
hvilket er i gang med at blive 
etableret.   
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mwpTk; Mw;wYk; kpf;f ,sk;guk;giu cUthtjw;F Njit fy;tp> mjd; 
Kf;fpaj;Jtj;ij czu;e;j ehk;> midj;J tifapYk; fy;tpf;F Kd;Dupik 
mspf;fpd;Nwhk;. fle;j tUlj;jpd; ,Wjpapy; vkJ Ie;jhtJ ,se;jspu; fy;tp 
epiyak; mk;ghiw khtl;lj;jpYs;s ftlhg;gpl;bapy; Muk;gpf;fg;gl;lJ. ehk; fle;j 
Mz;by;> vkJ 5 ,se;jspu; fy;tp epiyaq;fspD}lhf 500 rpwhu;fspw;F ,ytr 
Nkyjpf fy;tp fpilg;gij cWjp nra;Js;Nshk;. fw;gpf;fpd;w Mrpupau;fSf;fhd 
khjhe;j Ntjdk; c.rp.e.fh. tpdhy; toq;fg;gLfpwJ.  

NkYk; fle;j Mz;by; ,se;jspu; fy;tp epiyaj;jpy; fw;fpd;w midj;J 
khztu;fSf;Fk; xU nghJg;guPl;ir xd;W elhj;jg;gl;lJ. ,g; guPl;irahdJ khu;fop 
khjj;jpy; ,Wjp guPl;irf;F jahu;gLj;Jk; Nehf;FlDk; midj;J ,se;jspu; 
fy;tpepiyaq;fSf;Fk; ,ilapy; xU xj;jpirit Vw;gLj;Jk; Nehf;FlDNk 
elhj;jg;gl;lJ.  

,itaidj;Jf;Fk; Nkyhf fle;j tUlk; vkJ xl;bRl;lhd; ,se;jspu; fy;tp 
epiyaj;jpd; ,uz;L rpwhu;fs; juk; 5 Gyik guprpypy; rpj;jpaile;jik vkf;Fk; 
mf;fpuhkj;Jf;Fk; fpilj;jNjhu; khngUk; ntw;wpahFk;. Aj;jj;jpd; gpd;duhd kpf 
ePz;l fhyg;gFjpapy; Kjy; Kiwahf ,r;rpwhu;fs; ,q;F rpj;jp va;jpaJ 
Fwpg;gplj;jf;fJ.  

fle;j fhyq;fspy; vkf;F Neubahf fpilf;fg;ngw;w Ntz;LNfhs;fspd; 
mbg;gilapYk; vkJ Gyk;ngau; jkpou;fs; Neubahf nrd;W ghu;itapl;L vkf;F 
toq;fpa fUj;Jf;fspd; mbg;AgilapYk; fy;tp nraw;ghLfspw;F gad;gLj;Jfpd;w 
fl;llq;fs; rPuw;w fhyepiyfis jhq;f Kbahjitahf ,Ug;gjhy; kPs 
Gduikf;fg;gl Ntz;ba fl;lhaj;ij ehk; czu;e;J nfhz;Nlhk;.  

,jdbg;gilapy;  xl;bRl;lhd; ,se;jspu; fy;tp epiyaj;jpd; ,uz;L jw;fhypf 
fw;gpj;jy; njhFjpfis mfw;wp kio cl;Gf Kbahj epue;jukhdNjhu; Gjpa fl;llk; 
mikf;fg;gl;lJ. ,NjNghy; tpRtkLtpYk; epue;ju jiu epWtg;gl;Ls;sJ. mj;Jld; 
fw;gpj;jYf;F cupa epue;ju Nkir kw;Wk; thq;FfSk; mikf;fg;gl;lJ. ,Nj Nghy; 
mf;fiug;gw;wpy; ,se;jspu; fy;tpepyaj;jpw;nfd;W epue;jukhdNjhu; fl;llk; ,y;yhky; 
jw;fhypfkhf ghlrhiyfspy; ,aq;fp tUtjhy; mij eptu;j;jp nra;Ak; gzpfSk; 
jw;NghJ Kd;ndLf;fg;gl;L tUfpd;wJ. 

kWrPuikf;fg;gLk; ,se;jspu; fy;tp epiyaq;fs;  
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fle;j tUlk; NkYk; gy twpa FLk;gq;fis 
tWikapypUe;J kPl;nlLf;f c.rp.e.fh cjtp 
Gupe;Js;sJ. twpa FLk;gnkhd;Wf;F jdJ 
mbg;gil Njitfis G+u;j;jp nra;af;$ba 
epue;ju njhopy; xd;iw cUthf;f cjTtNj  
tho;thjhuk; jpl ;lkhFk; . 2017 ,y; 99 
FLk;gq;fspw;F Ranjhopy; xd;iw Muk;gpf;f 
F L k ; g k ;  xd ; w p w ; F  Mf Fiw e ; jJ 
30000 ,yq;if &ghit c.rp.e.fh toq;fpAs;sJ.  

Ky;iyj;j PT khtl ;lj ;j pw ;fhd cjtp 
nld;khu;f; mofpa <u nee;rk; mikg;ghYk;> 
kl ;lf ;fsg ;G khtl ;lj ;j pw ;fhd cjtp 
nld;khu;f; ];&tu; kfspu; mikg;ghYk; 
toq;fg;gl;lik ,q;F Fwpg;gplj;jf;fJ. 

,t;TjtpahdJ ,uz;L tUlq;fSf;F 
toq;fg;gLtJld; vkJ Copau; xUtuhy; 
fz;fhzpf;fg;gl;L> mtu;fSf;F Njitahd 
MNyhridfs; toq;fg;gLtJld; mtu;fspd; 

tsu;r;rp njhlu;ghd mwpf;if vkf;F mDg;gp itf;fg;gLk;.  

I 2017 har VBVO igen forsøgt at hjælpe flere 
sårbare familier ud af fattigdom. Formålet med 
projektet ”Vaalvatharam” er, at give familien 
en fast indkomst, som kan dække deres basale 
behov. 

I løbet af 2017 har VBVO ydet støtte til 99 
sårbare familier. Alle familier har mindst fået doneret 30.000 LKR til at påbegynde et 
mindre selvstændigt familieerhverv.  
Donationen til familier i Mullaitheevu distriktet fandt sted med støtte fra foreningen Det 
Søde Hjerte i Danmark. Donationen til 
familier i Mattakkalappu fandt sted med 
støtte fra den tamilske kvindeforening i 
Struer - Struer Magalir.  
Familierne bliver regelmæssigt tilset af 
VBVOs medarbejdere. Herudover skal 
medarbejderne sørge for at levere rapporter 
omkring familiernes fremskridt og 
udfordringer. Medarbejderne tilser familierne 
og yder støtte op til 2 år fra donationsdatoen.  

c.rp.e.fh tWikapd; gpbapypUe;J FLk;gq;fis tpLtpf;f cjtp nra;fpd;wJ 

tho;thjhuk; 2017 

aho;g;ghzk; 35 FLk;gq;fs; 

kl;lf;fsg;G 10 FLk;gq;fs; 
Ky;iyj;jPT 10 FLk;gq;fs; 

fpspnehr;rp 44 FLk;gq;fs; 

Vaalvatharam - VBVO hjælper familier ud af fattigdom 

Vaalvatharam 2017 
Jaffna  35 familier  
Mattakkalappu 10 familier  
Mullaitheevu  10 familier  
Killinochchi  44 familier  
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2016k ; 

Mz;bd; ,Wjpapy;> tpgj;jpy; jdJ 
fztid ,oe;j gs;spf;$lj;Jf;F 
nry;fpd;w ,U gps;isfspd; jhahuhd  
Nkup uQ;rdh ,t;Tjtpia ngw;W> mjd; 
%yk; ,U MLfis thq;fpdhu;. gpd;G 
mjid %yjdkhf itj;J> fle;j 
tUlj;jpd ; eLg ;gFjpapy ; mtu ; 4 
MLfis nfhz;l rpwpa gz;izia 
Vw;gLj;jp ,Ue;jhu;. vkJ cjtpAld; 
tWikia vg;gb mtuhy; nty;y 
Kbe;jJ vd;gjw;F ,J xU rpwe;j   
cjhuzk;. 

Mary Ranjana er en af de kvinder, som 
modtog VBVOs donation i projektet 
Vaalvatharam tilbage i slutningen af 
2016. Hun har mistet hendes mand i 
2015 og bor alene med 2 børn i Jaffna. 
Begge børn går i skole. Hun har brugt 
donationen fra VBVO til at købe en ged 
og en buk. Derudover, var hun allerede i 
besiddelse af en ged. I løbet af 
sommeren 2017 har hendes to gede fået 
i alt 2 gedekid. Hun har solgt 
gedekidene og yderligere købt en ged. 
Donationen fra VBVO har gjort, at 
Mary Ranjana og hendes familie nu er 
løftet ud af fattigdom  
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gd ;d p uz ;L 
tUlq;fSf;F 
Kd;du; jdJ 
f z t i u 
Nghupy; ,oe;J 
j d J  x U 
kfDld; tho;e;J 
tUk;> kl;lf;fsg;G 
khtl;lj;ij Nru;e;j 
jpUkjp.rptul;zk; ujp mtu;fs; > vkJ 
cjtpAld; xU ijay; ,ae;jpuj;ij thq;fp 
cLGlitfis ijj;J FLg;gjd; %yk; 
jdf;fhd tUkhdj;ij Njbf; nfhz;lhu;. 
mj;Jld; jdJ M];Jkh Neha;f;Fupa 
k U j ; J t r ;  n r y T fisA k ;  j h N d 
ghu ;j ;Jf;nfhs;fpwhu ; . mtUila kfd; 
jw ;NghJ mtuJ fy;tpiaAk; G+u ;j ;j p     
nra;Js;shu;.  

 Fru Sivanatham Rathi er enlig 
mor. Hun bor sammen med hendes 
ene søn i Mattakkalappu. 
Ægtemanden døde for tolv år siden 
under krigen og deres ældste søn 
forsvandt også under krigen. Med 
donationen fra VBVO har Rathi  
købt en symaskine. Hun syer nu tøj 
til både børn og voksne. Ved salg af 
disse, har hun fået en fast indkomst, 
som dækker familiens daglige 
behov. Hun har desuden fået 
overskud i økonomien til at betale 
for hendes medicinudgifter, da hun 
lider af astma. Hendes søn er netop 
blevet færdig med sin studier og er 
 ledig.  

 % d ; W  g p s ; i s f s p d ; 
jhahuhd jpUkjp.Rjhfu; ehNf];tup 
f ps pnehr ; r pa py ; > xU e p ue ;ju 
tUkhdkpy;yhky; ,Ue;j epiyapy;> 
vk ;khy; toq;fg ;gl ;l cjtpj ; 
njhifAld; xU rpwpa Nfhop 
gz;izia mikj;J> Kl;il 
kw;Wk; ,iwr;rp tpw;gid %yk; 
g ps ;isfs pd ;  fy ;t p kw ;Wk ; 
F L k ; g j ; j p d u p d ;  md ; w h l r ; 
nryTfisAk; eptu;j;jp nra;a 
$ba tifapy;> jdJ tho;ifia 
khw;wp mikj;Js;shu;.  

Fru Sutharkar 
Nageesvary 
bor i 
Killinochchi 
sammen med hendes 3 børn. 
Alle 3 børn går i skole. Fru Sutharkar 
Nageesvary har ingen fast indkomst og 
forsøger at arbejde, hvor der er behov for 
hende. Gennem VBVOs Vaalvatharam projekt 
fik hun tildelt 30.000 LKR, som hun har brugt 
til at få oprettet en hønsegård. Salg af æg og 
kyllinger har gjort hende i stand til at få 
indtægt nok til at dække familiens basale 
behov samtidig med at skoleudgifterne også 
kan betales.   
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,e;j ehd;Fk; ehk; vt;thW tho;thjhuk; cjtpj;jpl;lk; %yk; 99 FLk;gq;fspd; 
tWikia Nghf;f cjtp nra;Njhk; vd;gij vLj;Jf;fhl;Ltjw;Fupa rpwpa 
vLj;Jf;fhl;LfshFk;. ,t;Tjtpia ngw;w 99 FLk;gq;fs; epue;ju tUkhdj;jpw;Fupa xU 
topia Vw;gLj;jp nfhz;Ls;sJld; Vidatu;fs; Nkyjpf my;yJ rpwpa 
cjtpfis ,g;NghJk; vjpu;ghu;j;j tz;zk; jhd; cs;sdu;. 

fpspnehr;rpapy; 
trpf;fpd;w jpUkjp. 

rprpypah kupaehafk; Nghupy; fhak;gl;l 
f z t i d A k ;  j d J  % d ; W 
Foe;ijfisAk; epue;ju njhopyp -
d;ikahy; rupahf ftdpf;f Kbahky; 
,Ue ;j e piya py ; .  vkJ cjtp 
njhif ,tUf;F fpl;ba NghJk; mjd; 
%y k ;  x U  k P d ; g p b  tiyia 
nfhs ;tdT nra ;j ,tu ; fle ;j 
tUlj ;j pd ; Nkhrkhd fhye piy 
fhuzkhf xU rupahd ,yf;if 
mtuhy; mila Kbahj Ntisapy;> 
ehk; mtUf;fhd Nkyjpf cjtpfis 
nra;J nfhLj;jJld; > mtu ;fsJ 
tho;ifia mLj;j fl;lj;Jf;F efu;j;jp 
nry;y cWJizaha; ,Ue;Njhk;  

Fru Cicilia Mariaranjitham bor    
sammen med hendes familie i 
Killinochchi. Familien består af 3 børn. 
Hendes ægtemand er kommet til skade i 
krigen og har mange smerter fra kroppen. 
Alle børn går i skole. Ingen af forældrene 
har fast arbejde og de har derfor heller 
ikke fast indkomst. Gennem VBVOs 
donation fik familien købt et fiskenet og 
følger med andre familier for at fiske. 
Desværre har dette ikke været en succes. 
På grund af efterårets uvejr har familien 
ikke været ude og fiske i tilstrækkelig grad 
og derfor heller ikke fået det optimale 
udbytte af fiskenettet. Deres aktuelle 
situation er således ikke blevet meget 
bedre efter VBVOs donation. Familien 
forventer dog, at situationen bliver 
nemmere til foråret. Da familien er meget 
fattig, har VBVO givet familien yderligere 
økonomisk hjælp, så familien de næste par 
måneder kan sikre sig daglig mad på 
bordet.  
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Skolerne på Sri Lanka er strenge når det kommer 
til læring. Læring foregår ved disciplin, 
vedholdenhed og alvor. Der er sjælden tid til leg 
som en del af læringen. Herhjemme i Danmark 
forsøges derimod at give børn mest mulig læring 
gennem leg. For at løsne lidt i den strenge læring 
for børnene på Sri Lanka, efterspurgte VBVO  
LEGOs  ”charity kasser”, de såkaldte 
velgørenhedskasser. Kasserne blev leveret og 
VBVO har nu også sørget for, at børnene har fået 
LEGO-klodserne i hånden. 

To fattige landsbyer blev udvalgt af VBVOs frivillige medarbejdere på Sri Lanka. Begge 
landsbyer er lokaliseret i distriktet Kilinochchi. På to førskoler i byerne Jeyapuram og 
Pallaviraayankaddu blev i alt 95 børn, deres forældre og førskolens personale inviteret til 
donationseventet. 
Her gav VBVOs medarbejdere en kort introduktion 
om VBVO og LEGO. Derefter fik børnene samt de 
fremmødte information om hvorledes man kan lege 
og lære med LEGO-klodserne, da ingen i landsbyen 
tidligere har kendt til LEGO. Børnene fik herefter 
lov til at lege med LEGO-klodserne og slippe deres 
fantasi løs. 
LEGO-klodserne vil fremover opbevares på 
førskolerne, og blive anvendt i timerne som en del 
af læringen. VBVO håber på, at børnenes læring gennem leg med LEGO-klodserne giver 
dem mulighed for at udfolde sig, så de bliver kreative og fritænkende. 

Tamilske børn leger med LEGO  

jhafj;jpy; cs;s gs;spf;$lq;fspy; fw;wyhdJ kpfTk; xOf;fj;JlDk; 
fz;bg;GlDk; fl;likf;fg;gl;lnjhU R+oypNyNa eilngWfpd;wJ. ,e;j R+oiy 
rw;Nw khw;wpaikj;J jsu;thd xU rpwe;j fw;wy; R+oy; xd;iw cUthf;Ftjw;fhf 
ehk; LEGO epWtdj;jplkpUe;J ngwg;gl;l nghUj;J fl;ilfis vkJ rpwhu;fspd; 
fuq;fspy; toq;fpAs;Nshk;.  

fpspnehr;rpapy; vk;khy; njupT nra;ag;gl ,uz;L gpd;jq;fpa fpuhkg;Gwq;fshd     
n[aGuk; kw;Wk; gy;ytuhad; fl;by; cs;s Vwj;jho 95 rpWtu;fSf;F ,e;j LEGO 
nghUj;J fl;ilfs; toq;fg;gl;ld. mj;Jld; mr;rpwhu;fs;> mtu;fsJ ngw;Nwhu;fs;> 
Mrpupau;fs; ,e;j Muk;g epfo;tpw;F miof;fg;gl;L LEGO nghUj;J fl;ilfspd; 
gad;ghLfs; gw;wpa tpsf;fk; mspf;fg;gl;lJld; mtu;fis fw;gidapd; 
vy;iyfSf;F mg;ghy; rpe;jpg;gjw;Fupa xU re;ju;gj;ij toq;fpAs;Nshk;. 

,f;fpuhkq;fspy; cs;s rpWtu;fs; LEGO gw;wp ,jw;FKd;du; mwpe;jpUf;ftpy;iy 
vd;gJ ,q;Nf Fwpg;gpl Ntz;ba tplakhFk;. ,t;Tgfuzq;fs; xU FWfpa 
rpe;jidapypUe;J khztu;fis ntspf;nfhzu;e;J Rje;jpukhdnjhU fw;wy; ntspia 
mtu;fSf;F Vw;gLj;jp nfhLf;Fk; vd ehk; ek;Gfpd;Nwhk;. 

Rarpe;jidAk; LEGO nghUj;J fl;ilfSk; 
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,yq;ifj;jPtpd; fpspnehr;rp khtl;lj;jpy; 
Aj;jj;jpy; capu;ePu;j;j khtPuu;fis cila 
gy FLk;gq;fs; cs;shu;fs;. mtu;fspd; 
gy ngw ; N w h u ; fs ;  taJ Kj p u ; e ; -
jtu;fshfTk; mq;ftPdkhdtu;fshfTk; 
jk ;ikAk; FLk;gj ;ijAk; guhku pf ;f 
KbahjthW cs;sdu;.  

v k ; k h y ;  f l e ; j  e t k ; g u ;  k h j k ; 
gpuj;jpNafkhf xOq;F nra;ag;gl;l cjtp 
toq;Fk; epfo;T xd;wpy; itj;J> ,t;thW 
Jd;gg;gLfpd;w fpspnehr;rpia Nru;e;j 82 
FLk;gq;fis njupT nra;J mtu;fspd; md;whl tho;f;iff;F Njitahd 10kg muprp> 
1kg fliy gUg;G> 1kg rPdp> kw;Wk; rpy nghUl;fis nfhz;l nghjp xd;Wk; mj;Jld; 
FLk;gk; xd;wpw;F jyh ,uz;L njd;dk;gps;isfSk; toq;fg;gl;lJ. ,j;Jld; mtu;fs; 
midtUf;Fk; kjpaczTk; gupkhwg;gl;lJ.  

fhu;j;jpif khjk; jkpou;fshy; ed;wpAld; epidT$ug;gLk; Xu; khjkhFk;. 
,e;epfo;thdJ Aj;jj;jpy; ,oe;j cwTfis epidT$Uk; epfo;thFk;.  

c.rp.e.fh tpdhy; fhu;j;jpif khjj;jpy; khtPuu;fspd; FLk;gq;fSf;fhd cjtp 

I Kilinochchi distriktet på Sri Lanka bor 
nogle af de fattigste tamilske familier. 
Disse familier har mistet en eller flere af 
deres medlemmer i krigen, og mange af 
de tilbageværende forældre er så gamle 
og skadet, at de ikke længere er i stand til 
at forsørge sig selv og den 
tilbageværende familie. Fattigdommen er 
så udbredt, at noget så basalt som den 

daglige mad ikke altid er en selvfølge hos disse familier. 

VBVO udvalgte 82 fattige familier i Killinochchi. Familierne blev inviteret til et 
donationsevent, som fandt sted i november måned. Familierne fik tildelt en pakke med 
råvarer til deres daglige madlavning. Pakken indeholdt bl.a. 10 kg ris, 1 kg linser, 2 kg 
sukker m.m. Derudover fik alle 82 familier også doneret 2 palmeplanter. Til 
donationseventet fik alle de fremmødte 82 familier desuden et stort måltid mad.  

November måned er en speciel måned for tamilerne. Tamilerne mindes deres afdøde 
familiemedlemmer og sørger over dem på ny. Eventet blev arrangeret i denne 
anledning for at vise sympati samt håb, trods deres store tab.  

VBVO donerer madvarer og palmetræer til fattige familier  
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I 2017 har VBVO udført projekter på Sri Lanka 
for lidt over en halv million danske kroner. I 
tråd med vores formål er størstedelen af 
pengene gået til at hjælpe de fattige børn med 
deres uddannelse.  

19% af pengene er gået til at give børnene fra 
fattige familier gratis eftermiddagsundervisning 
på ét af VBVOs 5 undervisningscentre - Ilan-
thalir. Derudover er 13% af pengene gået til at 
renovere samt nybygge permanente skole-
bygninger ved 3 af VBVOs Ilanthalir centre. 

VBVO sørgede også for at 181 fattige børn hver måned modtog økonomisk støtte til deres 
uddannelse i løbet af 2017 gennem projektet VBVO Fadder. 22% af pengene gik til dette 
formål. Og sidst men ikke mindst, fik masser af skolebørn også skriveredskaber og bøger til 
skolerne i forbindelse med projektet ”Del Glæden”, hvortil 10% af pengene blev brugt. 

Det andet store projekt i år var at hjælpe børnefamilier. 17% af pengene er gået til dette 
formål. VBVO har hjulpet i alt 99 fattige familier med at komme videre i livet fra deres fat-
tige daglige tilværelse. Yderligere 17% af pengene blev givet til meget fattige familier, så de 
kunne få hverdagen til at fungere. Den sidste del blev tildelt dels til de enlige ældre på en-
kelte plejehjem og dels til børnene på fattige skoler gennem projektet “TIL MINDE FOR”. 

2017 Projektsoversigt 

fle;j tUl Ntiyj;j pl ;lq ;fSf;F Vwj;jho miu kpy ;ypad; Nldp\; 
FNuhdu;fspw;Fk; mjpfkhd gzj;ij crpef jdJ Ntiy jpl;lq;fSf;F 
gad;gLj;jpAs;sJ. vkJ Nehf;fj;jpw;F mikthf ,j;njhifapd; ngUk;gFjpahdJ 
twpa rpwhu;fspd; fy;tpf;fhf gad;gLj;jg;gl;Ls;sJ.  

nkhj ;j njhifapd ; 19% MdJ 5 ,se;jspu ; fy;t p epiyaq;fspYk; 
rpwhu;fSf;F ,ytr khiyNeu fy;tpf;fhfTk;> 13% MdJ %d;W ,se;jspu; fy;tp 
epiyaq;fis Gduikj;J epue;ju fl;llq;fis cUthf;f gad;gLj;jgl;lJ. njupT 
n r a ; a g ; g l ; l  1 8 1  t w p a  k hz t u ; f s p w ; f h d  k h j h e ; j  c j t p 
njhiff;fhf ,j;njhifapd; 22% gad;gLj;jgl;lJ. ,Wjpahf vkJ kfpo;it 
gfpu;Nthk; jpl;lj;jpD}lhf ghlrhiy rpwhu;fspw;F fw;wy; cgfuzq;fis 
toq;Ftjw;F 10% gad;gLj;jg;gl;lJ. 

fle ;j tUlj;j pd ; kw ;iwa gpujhd jpl ;lkhd rpwhu ;fisAila twpa 
FLk;gq;fspw;fhd cjtp jpl;lj;jpw;fhf 17% gad;gLj;jg;gl;lJ. crpef nkhj;jkhf 
99 FLk;gq;fspd; tWikia ePf;f fuk; nfhLj;Js;sJ. ,NjNghy; kpfTk; twpa 
FLk;gq;fspd; mbg;gil Njitapid eptu;j;jp nra;tjw;fhf NkYk; 17% gzkhdJ 
gad;gLj;jgl;lJ. kpFjp njhifahdJ cwTfspd; epidthf jpl;lj;jpd; fPo; twpa 
Kjpatu;fspd; cjtpf;fhfTk; xU gFjp twpa khdtu;fspu;fhfTk; gad;gLj;jgl;lJ. 

2017 Ntiyj;jpl;lq;fspw;fhd epjp xJf;fPl;L gFg;gha;T 
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VBVO har i løbet af 2017 også gennemført andre projekter end de nævnte i denne fold-
er. Her er en opremsning af disse:  

1. VBVO FADDER – Månedlig uddannelsesstøtte til mere end 150 børn  
2. DEL GLÆDEN – Donationer til børn i anledning af private fester her i DK 
3. TIL MINDE FOR – Mad til børn for at mindes tab af pårørende 
4. VBVO HELP – Donation til meget sårbare familier. 
 
Du kan læse mere uddybende om disse projekter på vores hjemmeside.  

2017k; Mz;by; eilKiwg;gLj;jg;gl;l c.rp.e.fh. tpd; Vida jpl;lq;fs; gw;wpa 
tpguk; gpd;tUkhW :  

1. c.rp.e.fh. ngw;Nwhu; – ghjpg;Gf;Fs;shd gps;isfSf;fhd khjhe;j 
fy;tpAjtpf; nfhLg;gdT. 

2. kfpo;it gfpu;Nthk; – jdp egu; nfhz;lhlq;fspd; NghJ jhaf 
rpWtu;fSf;fhd mtu;fspd; gq;fspg;ig ed;nfhilfs; Clf toq;fp 
mtu;fspdJ kfpo;itAk; jk;Kld; ,izj;Jf; nfhs;sy;. 

3. cwTfspd; epidthf – ,oe;j cwTfspd; epidthf mtu;fspd; ngaupy; 
jhaf rpwhu;fSf;F toq;fg;gLk; cjtp. 

4. c.rp.e.fh tho;thjhu cjtpfs; – mq;ftPdu;fSf;fhd cjtpfs;;> kpf 
twpatu;fSf;fhd mbg;gil cjtpfs;> NkYk; gy. 

,j; jpl;lq;fs; gw;wpa Nkyjpf jfty;fSf;fhf vkJ tiyj; jsj;ij 
ghu;it ,LtJld; Njit Vw;gLk; gl;rj;jpy; vk;ikAk; njhlu;G nfhs;syhk;. 

www.vbvo.dk 

 

VBVOs øvrige projekter  

c.rp.e.fh.tpd; Vida Ntiyj;jpl;lq;fs; 
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Nkyjpf jfty;fspw;F: 
For yderligere information: 
 
Postbox nr. 76 
Godsbanevej 7 
7400 Herning 
Danmark 
 
+45 91 11 43 49 
+45 52 30 78 37 
info@vbvo.dk 
 
epjpAjtpfSf;F: 
For donationer: 
 
Danske Bank: 
Reg. nr.: 3406  
Konto nr.: 3406254011  
 
Mobile Pay: 
91 11 43 49 

www.vbvo.dk 
facebook/vbvodk 


