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Kære Læser 

 

 Så mødes vi igen til endnu et tilbageblik på VBVOs arbejde. Denne gang omhand-
ler det arbejdet i 2021. 2021 har for VBVO, ligesom for så mange andre, været præget af 
corona. Vores velgørenhedsarbejde i hjemlandet har været meget påvirket af de restriktio-
nerne, som blev pålagt os og vores medarbejdere. 

 

2021 har været præget af mange intervaller med skiftevis et åbent og lukket samfund på 
Sri Lanka. Derfor har VBVOs arbejde også været præget af dette - det gælder for vores 
kontor i Maankulam, vores 5 undervisningscentre Ilanthalir samt børnenes skolegang, og 
dermed vores støtte til dette gennem Fadder-projektet.    

 

Til trods for corona har vi dog været i stand til at nå 2 milepæle i 2021. Det ene er, at vo-
res medlemmer og støttere har foretaget over 50 donationer i 2021 gennem VBVOs dona-
tionsprojekter som “Del glæden” og “Til minde for”. Det andet er, at VBVO med støtte 
fra en udenlandsk organisation, har færdiggjort arbejdet til at åbne Ilanthalir nr. 6 i forbin-
delse med det nye års kommen. 

 

Vi vil som altid gerne takke alle vores medlemmer, frivillige bidragsydere, frivillige hjæl-
pere og vores samarbejdspartnere for deres støtte. Vi håber på bedre tider  uden corona  
for alle Jer og VBVO i fremtiden.  

 

Bestyrelsen 

2022 

md;ghu;e;j cwTfNs 
 
cyf rpWtu; eyd; fhg;gfj;jpd; kPz;LnkhU tUlhe;j kPs;ghu;itapy; vkJ 
Ntiyj;jpl;l;q;fis cq;fSld; gfpu;e ;J nfhs;tjpy; ehk;   kfpo;r ;rp-
ailfpd;Nwhk;. fle;j tUlKk; jhafj;jpy; nfhNuhdh fhuzkhfTk;  vq;fs; 
Copau;fSf;F tpjpf;fg;gl;l fl;Lg;ghLfs; fhuzkhfTk; ekJ njhz;L gzpfs; 
ngupJk; ghjpf;fg;gl;ld. ,jdhy; vkJ khq;Fsj;jpy; mike;Js;s jiyik 
gzpkidAk > ,se ; js p u ;  fy ;t p  e piyaq ;fSk ;  jkJ toikahd 
nraw;ghLfis njhlu Kbahj epiy fhzg;gl;lJ.  
 
,Ue;j nghOjpYk; fle;j Mz;L cWg;gpdu;fs; kw;Wk; eyd; tpUk;gpfspd;  
kfpo;it gfpu;Nthk; kw;Wk; epidNte;jy; epfo;Tfs; Nghd;w Vwj;jho 50 ep-
fo;Tfs; vkJ cWg;gpdu;fshy; ntw;wpfukhf Kd;ndLf;fg;gl;lJ. 
,j;Jld; kPz;LnkhU iky; fy;yhf MwhtJ ,se;jspu;  fy;tp epiyaj;ij 
jpwf;Fk; gzpia ntspehl;L mikg;G xd;wpd; MjuTld; nray;gLj;j 
Kbe;Js;sJ. 
 
ngUe ;njhw ;w pid ntw;w p nfhs;s $banjhU vjpu ;fhyj ;ij vq;fs ; 
cWg;gpdu;fs;> jd;dhu;t gq;fspg;ghsu;fs;> jd;dhu;t cjtpahsu;fs; vd 
cq ;fs ;  midtu pdJk ;  MjuTlDk ;  vj p u ; nfhs ;s ehk ;  MtYld ; 
fhj;jpUf;fpd;Nwhk;. 

epu;thfk; 2022 
cyf rpWtu; eyd; fhg;gfk; 
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Hvem er vi?  

Vi er en gruppe tamilere, der driver organisationen frivilligt 
og med økonmisk 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 facebook-
gruppe.   

 

  

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;. e Pq;fs; vq;fsJ 
Ntiyj;jpl;lq;fis vq;fs; ,izaj;jsj;jpD}lfTk; kw;Wk; 

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

Vores aftryk gør en forskel  

På Sri Lanka lever flere hundrede børn og børnefamilier under fattige vilkår og med konse-

kvenserne af en barsk krig, som har fordrevet dem fra deres hjem. VBVO arbejder derfor mål-

rettet for at forbedre levevilkårene for netop disse mennesker med særligt fokus på børnene i 

familierne.  VBVO forsøger at hjælpe familierne ud af fattigdom og mod et nyt liv ved at gøre 

dem selvforsørgende. Samtidig tilbydes børnene i familierne økonomisk støtte til deres ud-

dannelser og gratis eftermiddagsundervisning i vores ILANTHALIR undervisningscentre.  

Vi har set hvordan vores arbejde gavner flere og flere børn og børnefamilier, og med dét som 

motivation fortsætter vi vores arbejde for at gøre en forskel for endnu flere mennesker.    

vkJ Ntiyj;jpl;lq;fs; Clhf khw;wj;ij Vw;gLj;Jfpd;Nwhk; 

xU jrhg;gjk; jhz;bAk; jw;NghJk; Aj;jj;jhy; cz;lhd ghjpg;Gfspy; ,Ue;J 
KOikahf kPs Kbahj twpa FLk;gq;fSk; rpwhu;fSk;> mjd; ghjpg;Gf;fis 
vjpu;Nehf;fpa tz;zNk cs;sdu;. ehk; mtu;fsJk;> mtu;fsJ rpwhu;fsJk; 
tho;f;ifapid Nkk;gLj;Jtjw;F mauhJ ciof;fpd;Nwhk;. ehk; ,j;jifa 
FLk;gq;fs; jd;dpiwtiltjw;F cjtpnra;tJld; > twpa khztu;fspd; 
fy;tpf;fhd cjtp kw;Wk; ,se;jspu; fy;tpepiyaq;fSlhd ,ytr khiyNeu 
tFg;Gfs; vd;gtw;wpd; Clhf mtu;fspd; Kd;Ndw;wj;ij cWjp nra;fpd;Nwhk;. 
vkJ jpl;lq;fspd; %yk; fpilj;j tsu;r;rpAk; mtw;wpw;fhd tuNtw;GNk vk;ik 
njhlu;e;J ,Nj ghijapy; cj;Ntfj;Jld; nraw;gl itf;fpd;wJ. vkJ jpl;lq;fs; 
epr;rakhf vkJ rpwhu;fspd; tho;tpy; khw;wj;ij Vw;gLj;Jk; vd ehk; cWjpahf 
ek;Gfpd;Nwhk;.  
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 I VBVO har vi et brændende ønske om at bryde den sociale arv gennem uddannelse. Der-
for oprettede vi vores første undervisningscenter på Sri Lanka i 2013 og navngav den Ilan-
thalir. Sidenhen har vi arbejdet ihærdigt på at oprette flere af disse centre og give børn gra-
tis undervisning. 

I dag driver VBVO 5 Ilanthalir undervisningscentre på Sri Lanka, hvor mellem 400 og 500 
børn modtager undervisning. Størrelsen på de enkelte centre varierer, men målet er det 
samme – at fattige familiers børn får gratis undervisningshjælp. 

Centrene fungere således at VBVO aflønner underviserne og dækker også får centrenes 
løbende udgifter. Antallet af elever, undervisere, undervisningstidspunkter og fag varierer 
fra center til center.  

Undervisningen foregå typisk om eftermiddagen i hverdagene og i weekenderne også om 
formiddagen. Eleverne bliver undervist i de basale fag som tamilsk, matematik, historie, 
videnskab, engelsk og samfundsfag.   

 

 

I løbet af 2021 fik VBVO et tilbud om åbning af et 6. undervisningscenter. I samarbejde 
med Sivan Arul Illam ønskede en tamilsk organisation fra Canada, at donere penge til etab-
lering af et undervisningscenter. VBVO indgik samarbejdet og vores medarbejdere i hjem-
landet har stået for det primære arbejde i hjemlandet med etableringen.  

 

 Ilanthalir – gratis undervisning for børn  

 Kokkuthoduvai Ilanthalir – ny undervisningscenter i 2022  

 Kokkuthoduvai 

 Oddusuddan  Maanikamadu Visvamadu Akkaraipa�u Thoddakkadu 

Opstart år 2013 2015 2015 2016 2020 

Elever 178 52 94 85 48 

Lærer 11 6 7 6 3 

Klassetrin 1 - 11 4 - 10 4 - 11 1 - 6 1 - 5 
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Undervisning på Ilanthalir 

VBVOs 6. Ilanthalir kommer til at ligge i Kokkilai. Kokkilai er en kystnær landsby i det 
sydlige Mullaitheevu på grænsen til Trincomalee distrikt. Kokkilai er omringet af skov og 
vand og ligger bortgemt fra de øvrige byer. Der bor i alt 400 børn i Kokkilai, som går på de 
3 skoler, der befinder sig i området. Ingen af de 400 børn har adgang til eftermiddagsunder-
visning. Elever der ønsker eftermiddagsundervisningen skal drage til andre byer, hvilket 
kræver ressourcer og penge som 70% af landsbyens beboer desværre ikke har.  
  
VBVO regner med, at det nye undervisningscenter vil være fungerende, når vi træder ind i 
det nye år. 

 
Oddusuddan 

 Visvamadu 

 
Thoddakkadu 

 
Akkaraipattu 
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fy;tp vd;w %yjdj;jpd; %yk;jhd; r%f kuGfis jfu;j;J Gj;Jzu;r;rpAld; 
$ba ,isa jiyKiw xd;wpid cUthf;f KbAk;. vdNtjhd; 2013 ,y; 
,yq;ifapy ; vkJ KjyhtJ fw ;g pj ;jy; epiyaj;ij  mikj;J mj-

w;F ,se;jspu; vd;W ngaupl;Nlhk;. mg;NghjpUe;J  gy ,lq;fspy; ,d;Dk; 
gy ,se;jspu; epiyaq;fis cUthf;fp mjpy; Foe;ijfSf;F ,ytrf;fy;tp 
toq;fTk; ehq;fs; tplhKaw;rpAld; gzpahw;wp tUfpNwhk;. ,d;W  cyf rpWtu; 
eyk; fhg;gfk; 5 ,se;jspu; fy;tp epiyaq;fis ,yq;ifapy; elj;JfpwJ. 
,jpy; 450 ,f;Fk;  Nkw;gl;l khztu;fs; ,ytr fy;tp ngWfpd;whu;fs; . 
jdpg;gl;l fy;tp epiyaq;fspy; khztu;fspd; vz;zpf;if NtWgl;lhYk; 
vkJ ,yf;fhdJ Viof; FLk;gq;fspd; Foe;ijfSf;F ,ytrf; fy;tp 
fpilf;fr; nra;tNjahFk;. 

 c.rp.e.fh  ,se;jspu; fy;tp epiyaq;fspy; gzpGupAk; Mrpupau;fSf;fhd  
rk;gsk; kw;Wk; nryTfisAk; ftdpj;Jf; nfhs;fpwJ. mj;Jld;  Mrpupau;fspd; 
vz;zpf;if fw;gpf;Fk; Neuk; kw;Wk; ghlq;fs; vd;git  ,lj;Jf;F ,lk; 
khWgLk;. cjhuzkhf tp];tkL ,se;jspu; fw;gpf;Fk; epiyaj;jpy; thuehl;fspy; 
15:30-17:45 tiuf;Fk; thu ,Wjp ehl;fspy; 08:00-11:30> kw;Wk; 15:30-17:45 tiu 
fw;gpj;jy; eilngWfpwJ. 

 11 Mrpupau;fs; kw;Wk; gioa khztu;fshy; jkpo; > fzpjk; > tuyhW> 
mwptpay ; > Mq;f pyk ; kw ;Wk ; r%f fy;tp  ghlq ;fs ; khztu ;fSf;F 

 ,se;jspu; - ey;ynjhU vjpu;fhyj;ij fy;tp cUthf;FfpwJ 

nfhf;Fshapy; Gjpa ,se;jspu; fy;tp epiyak; - kPz;LnkhU iky; fy; 

nfhf;FshahdJ fhL kw;Wk; ePuhy; R+og;gl;l xU rpwpa fpuhkk; MFk;. 
Ky ;iyj ;j PT kw ;Wk ;  j pUNfhzkiyf ;F  ,ilg ;gl ;l vy ;iyfspy ; 
mike;jpUf;Fk; nfhf;fpshapy; fpl;lj;jl;l 400 jkpo; gps;isfs; 3 mur ghl-
rhiyfspy; fy;tp fw;fpwhu;fs;. ,e;j 400 jkpo; gps;isfSf;Fk; ve;j xU 

gpuj;jpNaf khiy tFg;Gfs; eilngwhjjhy; ,tu;fspy; rpyu; gf;fj;J 
efuq;fSf;F nrd;W tFg;Gfs; vLf;fpwhu;fs; . gy twpa FLk;gj;jtu;fs; 
njhiytpy; nrd;W khiy tFg;Gfis vLf;f NghJkhd tUkhdk; ,y;yhjjhy; 
rpyu; ,e;j fpuhkj;ij tpl;L  ntspNawj; njhlq;fpAs;shu;fs;. 

 20 2 2 ,y ;  cyfr ;  r pWtu ;  eyd ; 
fhg;gfk; vkJ 6 tJ  ,se;jspu; fy;tp 
epiyaj;ij Muk;g pf ;Fk ; nghUl;L 
2021,y; 2 NtW mikg ;Gf ;fSld; 

,ize ; J  n f h f ; Fs h a p y ;  G j p -
a ,se ;jspUf ;fhd fl ;blq ;fis 
mikf;Fk; gzpapy; <Lgl;lJ. mj;Jld; 
,t;tUl Muk;gj;jpy; ,e;j ,se;jspu; 
jpwe;J itf;fg;gl;lJ. 



7 

 

 

Hermed en oversigt over hvordan pengene blev anvendt i hjemlandet.  

I 2021 blev der udført projekter for ca. 450.000 danske kroner, inklusiv administrationsud-
gifter, på Sri Lanka. Administrationsudgifter er udover almindelig kontorudgifter som elek-
tricitet, internet, telefon også transportudgifter samt projekthonorarer til medarbejdere i 
hjemlandet.  

Den største post i 2021 har været donationerne. Dette er både ”Del Glæden”, Til Minde 
For” samt lignende donationer direkte fra vores medlemmer til vores familier og deres børn 
i hjemalndet. I alt er der givet hele 89 donationer i 2021. Udgifterne til vores 5 Ilanthalir er 
blevet lidt mindre i 2021 grundet nedlukningerne. Dog har en stor post i 2021været udgifter-
ne i relation til etablering af det 6. Ilanthalir center i Kokkuthoduvai.  

VBVO-Fadder fylder 18% af udgifterne i 2021 og dermed lidt mindre ift. tidligere år. Dette 
skyldes til dels, at en del børn har afsluttet deres uddannelse, men også at VBVO’s medar-
bejdere har været forhindret i at opsøge nye børn grundet corona.  

De øvrige udgifter er gået til corona 
hjælpepakker, små erhvervsprojekter 
for familier samt til hjælp til svært sår-
bare familier.    

fle ; j  tUlk ;  mz ;zsthf 
450 >000 nldp] ; Fnuhdhu ;fs ; 
epu;thf nryT cl;gl midj;J 
Ntiyj;jpl ;lq ;fSf;Fk ; gad; -

gLj;jg;gl;Ls;sJ. fle;j tUlj;jpd; ngUk;ghd;ikahd Ntiyj;jpl;lq;fs; 
kfpo;it gfpu ;Nthk; > Jau; gfpu ;Nthk; Nghd;w vkJ Mjuthsu;fSila 
ed;nfhil jpl;lq;fshFk;. ,jd; %yk; twpa  kf;fs; kw;Wk; rpwhu;fSf;fhd 
nkhj;jk; 89 ed;nfhilfs; nra;ag;gl;ld. ,jw;fhf nkhj;j epjpapd; 26% epjp 

gad;gLj;jg;gl;lJ.  

,se;jspu ; fy;tp epiyaq;fs;  nfhNuhdh fhuzkhf njhlu;e ;J ,aq;f 
Kbahjikahy;  nryT rw;W Fiwe;Js;sJ. Mdhy; vkJ  MwhtJ ,se;jspu; 
fy ;t p e piyak ; nfhf ;Fj ;njhLtha ; ,y ; Muk ; g p g ; gjw ;Fu pa  fl ;bl 
nryTfSf;fhf kpfg;ngupa njhif nrythfpAs;sJ. ,jpy; 18% epjpahdJ 

rpwhu;fSf;fhd fuk; nfhLg;Nghk; jpl;lj;jpypUe;J xJf;fg;gl;lJ. 

fle;j Mz;LfSld; xg;gpLifapy; fuk; nfhLg;Nghk; jpl;lkhdJ kpfTk; 
ke;jkhd epiyapNyNa nraw;gLj;jg;gl;lJ. gy rpwhu;fs;  jkJ fy;tpia 
Kbj;jJk; nfhNuhdh fhuzkhf Gjpa Foe ;ijfis cs;thq;Ftij 
jw;fhypfkhf ,ilepWj;jpAs;sJk; ,jw;fhdnjhU fhuzkhFk;. 

Projektoversigt  

Mz;bd; epjp xJf;fPl;L 

gFg;gha;T 
2021 



8 

 

Corona har påvirket os alle i vores hverdag i 2021 – VBVO er ikke en undtagelse. Her i 
Danmark har Corona forårsaget, at VBVO ikke har afholdt vores årlige velgørenhedsarran-
gement, Thiththikkum. Det betød, at vi mistede en del af vores sædvanlige indtægt, som vi 
dog delvist fik afhjulpet takket være din og andre VBVO’s støtters frivillige donationer.  

I hjemlandet har Corona, i modsætning til Danmark, haft en stor påvirkning for udøvelsen 
af vores velgørenhedsarbejde i 2021. 

VBVO og corona - 2021  

Kontor og kontrol  

Vores kontor i Maankulam har desværre 
ikke været regelmæssigt åben. Oprindeligt 
skulle kontoret stå åbent i alle hverdage fra 
kl. 09.00 til 14.00, men i 2021 har det ikke 
været muligt. Der har været begrænset for 
færdslen mellem byerne, hvorfor VBVO’s 
medarbejdere ikke altid har haft mulighed 
for at komme ind på kontoret. Det har bety-
det, at VBVO’s kontor har ikke regelmæs-
sigt været åben og at vi  har været nødsaget 
til at foretage telefonisk opfølgning på vores 
støttemodtager og ikke som vanligvis ved 
fysisk fremmøde.  

Ilanthalir  

Alle VBVO’s Ilanthalir centre har været nødsaget til at lukke i bestemte måneder i løbet af 
2021 på grund af Corona. Tre af Ilanthalir centrene har kun været åben i alt i 6 måneder i 
2021, hvorimod Ilanthalir centret i Oddusuddan, som er VBVO’s største center, har været 
åben i 8 måneder. Ilanthalir centret i Thoddakkadi har dog kun været åbent i 5 måneder. 
Forskellen i lukningerne skyldes at corona reglerne  har været forskellige fra distrikt til 
distrikt.   

Lukningerne har desværre medført et negativt udfald, hvad angår elevernes uddannelse, 
idet VBVO ikke har været i stand til at tilbyde eleverne online undervisning grundet be-
grænset internetmuligheder.  
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fle;j tUlKk; NfhNuhNdh jhf;fk ; 
v k J  g a d h s u ; f i s A k ;  v k J 
Ntiyj ;j pl ;lq ;fisAk ; ghj pg ; g pw ;F 
cs;shf;fpaJ. nld;khu;f;fpYk; ,jd; 
fhuzkhf vkJ tUlhe ;j njhz;L 
e pfo ; t hd j pj ; j p f ; Fk pid el hj ; j 
Kbatpy;iy. ,jdhy; vkf;F fpilf;Fk; 
t U l h e ; j  e d ; n f h i l a p d ; 
ngUk;gFjpia ,oe;jJld; jd;dhu;t 
ed;nfhilahsu;fspdhy; mjid XusT 
<L nra;a Kbe;jJ.  
 
,jd; njhlu;r;rpahf vkJ  ,se;jspu; 
fy;tp epiyaq;fSk;  rpy khjq;fSf;F 
%l Ntz;ba R+o;epiy epytpaJ. 3 ,se;jspu; epiyaq;fs; 12 khjq;fspy; MW 
khjq;fs; kl;LNk jpwf;fg;gl;Ls;s epiyapy; xl;LRl;lhdpy; cs;s vkJ ,se;jspu;  
vl;L khjq;fshf jpwf;fg;gl;bUe;jJ. Njhl;lf;fhL ,se;jspu; fy;tp epiyak; 5 
khjq;fs; kl;LNk jpwe;J ,Ue;jJ. vkJ nraw;ghl;lhsu;fs; ,jw;Fupa gy 
khw;wPLfis Kaw;rpj;J ghu;j;j NghJk; Fiwe;j tsq;fs; fhuzkhf ,izatop 
fy;tpapid nraw;gLj;j Kbahky; NghdJ.  
 
khq;Fsj;jpy; cs;s vkJ mYtyfKk; Kiwahf jpwf;fg;gltpy;iy. toikahf 
vkJ mYtyfk; thuehl;fspy; 9 kzpapypUe;J 14 kzp tiu jpwe;jpUf;Fk;. 
jhafj;jpy; mKypy; ,Ue;j nfhNuhdh Nghf;Ftuj;J fl;Lg;ghLfs; fhuzkhf ,e;j 
eilKiwia njhlu;e ;J gpd;gw;w Kbatpy;iy MapDk; njhiyNgrp Clhf 
gadu;fs; kw;Wk; nraw;ghl;lhsu;fSld; njhlu;r;rpahf vkJ njhlu;Gfis njhlu 
Kbe;jJ. 
 

Skolerne har heller ikke været regelmæssigt åben i 2021 på Sri Lanka. Derfor har børnene 
heller ikke haft behov for den vanlige månedlig støtte til skolen gennem VBVO-fadder. 
VBVO har derfor sørget for, at den månedlig støtte i stedet blev udbetalt i intervaller på 2-3 
måneder. I den sidste del af 2021 er mange af de ældste børn igen begyndt at få regelmæs-
sig månedlig støtte i takt med online undervisning begyndte. 

VBVO forventer at skolerne genoptager normal undervisning i løbet af 2022, hvorved bør-
nene igen kan få deres støtte gennem VBVO-Fadder regelmæssigt.  

VBVO-Fadder  

c.rp.e.fh Tk; nfhNuhdh Nguplu; epytuq;fSk;  

 
Maanikamadu 
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vkJ fuk ;  nfhLg ; Ng hk ;  j pl ; lKk ;  g pd ;dilTfis re ; j pj ;jJld ;  Gj pa 
rpwhu ;fis ,izj;J nfhs;tjpy; rpukq;fis ehk; vjpu ;Nehf;fpNdhk; . fy;tp 
nraw;ghLfs; ke;jkile;jjhy; gyUf;F khjhe;j cjtp Njitg;gltpy;iy. cjtp 
mjpfkhf Njitg;gl;l khztu;fs;> gy;fiyf;fof khztu;fs; Nghd;wtu;fSld; 
njhiyNgrp %yk; njhlu;Gfs; Ngzg;gl;lJld; 2-3 khjq;fSf;F xU Kiw 
ed;nfhil gzj;ij gyKiw mtu;fs; ngWtij ehk; cWjp nra;Njhk;.  

VBVO har i 2021, grundet coronapandemien, haft særlig fokus på at hjælpe fattige familier 
med corona hjælpepakker. Dette skyldes, at hele Sri Lanka blev underlagt udgangsforbud 
med varierende interval i løbet af året. Dette medførte, at familierne ikke har haft mulighed 
for at tage på arbejde og tjene penge til det daglige brød. Coronahjælpepakkerne var akut 
nødhjælp til de fattigste familier, så de fik opfyldt deres basale behov. Pakkerne indeholdt 
bl.a. ris, the, tændstikker, mel, linser, sukker, salt m.m.  
  

Et af de større hjælpepakkeuddelinger blev gennemført i landsbyen Oddusuddan i Mullai-
theevu. Her fik 200 fattige familier gavn af hjælpepakkerne. En del af hjælpepakkerne i 
2021 blev givet til de fattige familier af vores medlemmere og støttere som led VBVOs do-
nationsprojekter som ”Del Glæden” og ”Til Minde For”. VBVO fik i alt uddelt 1200 co-
ronahjælpepakker i 2021. 

VBVO nødhjælp - hjælpepakker 
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2021 Mk; Mz;by; nfhNuhdh  njhw;WNeha; fhuzkhf Vio FLk;gq;fSf;F 
epthuzg; nghUl;fs; toq;Ftjpy; cyf rpWtu; eyd; fhg;gfk; rpwg;G ftdk; 
nrYj;j p cs;sJ> fhuzk; KO ,yq;ifAk; Culq;F rl;lj ;Jf ;F cl;g-
l;lJ> ,jdhy; md;whlk; Ntiyf;F nrd;W gzk; rk;ghjpf;Fk; Vio kf;fs;  
jkJ  ,e;j Vio kf;fspd; mbg;gilj; NjitfisG+u;j;jp nra;a muprp>NjePu;> 
jPg;ngl;b> NfhJik khT> gUg;G> ru;f;fiu> cg;G kw;Wk; Nrhah  Nghd;w nghUl;fs; 
epthuzg; nghjpfshf  toq;fg;gl;lJ. 
 
fle;j Mz;by;  cyf rpWtu; 
eyd; fhg;gfk; nray;gLj;jpa 
kpfg;ngupa epthuzg; gzpfspy; 
xd;W Ky;iyj;j Ptpd ; fpuh-
kg;Gw efukhd xl;LRl;lhdpy; 
V w j ; j h o  2 0 0  V i o f ; 
FLk;gq;fSf;F ,g;  nghjpfs; 
epthuzkhf toq;fg ;gl;ld. 
,it cyf r pWtu ;  eyk ; 
fhg;gfj;jpd; kfpo;it gfpu ; -
Nthk ; j pl ;lj ;j pd ; jdpegu ; 
cjt p  n j hiffs ;  %yk ; 
Kd;ndLf;fg ;gl ;ld. fle ;j 
Mz;by; ,yq;ifapy; nkhj;jk; 
1200 nfhNuhdh cjtp ngh-
jpfs; tpepNahfpf;fg;-gl;Ls;sd. 

c.rp.e.fh epthuzg; gzpfs; 
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Vaalvatharam - hjælp til selvhjælp 

Vaalvatharam projektets formål er at yde hjælp til særlig sårbare familier, så disse kan slippe 
ud af fattigdommens onde cirkel. VBVO forsøger på dette gennem etablering af mindre 
hjemmeerhverv som for eksempel en hønsegård med 30-40 høns, en symaskine med tilhø-
rende stof eller større landsbrugsdyr som geder og køer. Formålet med donationerne er, at 
familien kan generere tilstrækkeligt stort overskud til at blive selvforsørgende og opnå øko-
nomisk uafhængighed. I løbet af 2021 har 19 familier fået etableret et mindre hjemmeer-
hverv gennem VBVO.   

En af de kvinder der modtog hjælp, var Dilogini Sathasivam som bor i byen Maankulam 
sammen med sine tre brødre og mor. To af hendes brødre er skolebørn og hendes ældste bror 
på 20 år er arbejdende. Børnene mistede deres far i krigen i 2009, som var familiens hoved-
forsørger og derudover mistede Dilogini også sit venstre ben. Dilogini har modtaget en mal-
keko og hun kan ved indtægterne fra at sælge mælk dække familiens daglige behov samt 
brødres skoleudgifter. 
 

Vijayakumari Vinayamorththi er også en af de kvinder, der har modtaget donation fra 
VBVO i forbindelse med Vaalvatharam projekt. Vijayakumari bor i Puthukkudiyiruppu og 

er enlig forsørger. Hendes to sønner på 22 år 
og 15 år går begge i skole. Vijayakumari mi-
stede hendes mand under krigen i 2009. Hun 
har længe haft et ønske om et mindre selv-
stændigt erhverv. Derfor valgte VBVO at 
hjælpe Vijayakumari med etablering af en 
hønsebesætning og donerede frø til dyrkning 
af jordnødder efter hendes eget ønske. Begge 
dele er med til at hjælpe Vijayakumari med at 
dække det daglige behov for mad og børnenes 
skoleudgifter.  
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 cjtp ngw;w ngz;fspy; xUtuhd jpNyh[pdp rjhrptk; jdJ jha; kw;Wk; %d;W 

rNfhjuu;fSld; khq;Fsk; efupy; trpj;J tUfpwhu;. mtuJ rNfhjuu;fs; ,Utu; 

ghlrhiyapy; fy;tp gapy;tJld; 20 tajhd mtuJ %j;j rNfhjuu; Ntiy 

nra;fpwhu;. 2009 Mk; Mz;L Aj;jj;jpd;NghJ gps;isfs; jkJ je;ijia ,oe;jdu;> 

mtNu me;j FLk;gj;jpd; MzpNtuhf ,Ue;jtu;. NkYk; jpNyh[pdp Nghupd;NghJ 

jdJ ,lJfhiy ,oe;jhu;. cyf rpWtu; eyk; fhg;gfk; mtUf;F xU fwit 

khl;il nfhLj;J mtupd; FLk;g epiyikia XusT rPuhf;f cjtpAs;sJ. 

mj;Jld; mtuJ rNfhjuu;fspd; gs;sp nryTfis c.rp.e.fh  ghu;j;Jf; nfhs;fpwJ. 

 cyf rpWtu; eyk; fhg;gfj;jpd;  tho;thjhu jpl;lk; %yk; ed;nfhil ngw;w 

ngz;fspy; tp[aFkhup tpehaf%u;j;jpAk; xUtu;> GJf;FbapUg;gpy; jdpikapy;  

trpf;Fk; tp[aFkhupf;F 22> kw;Wk; 15 taJfspy;  ,uz;L  gs;spf;F nry;Yk; 

kfd;fs; cz;L. ,tupd; fztu; 2009 Nghupy; capupoe;jhu;. mtUf;F xU Ra njho-

py; nra;a Ntz;Lk; vd;w Mir ePz;l fhykhf ,Ue;jJ. mjw;fhf cyf rpWtu; 

eyk ;  f hg ; g fk ;  xU Nf ho p  gz ;iz mikf ; f cjt paJld ;   mtu pd ; 

Ntz;LNfhSf;F ,zq;f Ntu;f;fliy rhFgb tpijfisAk; toq;fpaJ. 

,e;j jpl;lj;jpd; Nehf;fk; Fwpg;ghf ghjpf;fg;gl;l kw;Wk;  tWikf;Nfhl;Lf;F fPo; 

thOk; kf;fSf;fhd tho;thjhu cjtp toq;Fjy;  MFk;. ,j;jpl;lj;jpd; %yk; 

tpijfs;> gz;iz tpyq;Ffs;  Nghd;wit gadu;fSf;F toq;fg;gl;L rpwpa njho-

py; xd;iw Muk;gpf;f Cf;Ftpf;fg;gLfpd;wdu;.fle;j Mz;by; 19 FLk;gq;fs; cyf 

rpWtu; fhg;gfj;jpd; cjtpAld; rpwpa tPl;L gz;izia  Muk;gpj;Js;sdu;. ,jd;%

yk; mtu;fs; rpwpa mstpyhd jd;dpiwit vl;LtJld; mtu;fsJ epjpepiyikAk; 

XusT Nkk;gLk; vd ehk; ek;Gfpd;Nwhk;. 

 
Del Glæden 
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Projektet VBVO-fadder blev etableret af VBVO for 
at støtte børn og unge igennem deres uddannelse i 
hjemlandet. Projektet hjælper de børn, hvis familier 
ikke har råd til at støtte børnene gennem deres skole-
gang. Børnene tildeles en fadder af VBVO, som yder 
månedlig økonomisk støtte. Der er i høj grad behov 
for at støtte børn og unges uddannelse i hjemlandet, 
da deres præstation i skolen og dermed deres karak-
ter, er meget afhængige af private undervisnings-
hjælp. 

 
Til trods for gratis undervisning på offentlige skoler på Sri Lanka, skal eleverne selv stå 
for skoleuniform og skoletilbehør såsom skriveredskaber og hæfter. For en fattige familie 
kan selv en skoleuniform være en økonomisk byrde. Uden en skoleuniform er det ikke 
muligt for eleverne at deltage i undervisningen på størstedelen af skolerne på Sri Lanka. 
Dertil er der også ekstra udgifter, som forældrene skal betale af egne lommer som trans-
port og evt. bolig, især for de ældre elever på videregående uddannelser. Desuden går 90% 
af skolebørnene på Sri Lanka til privat undervisningshjælp efter skole og i weekenderne. 
Disse udgifter er en stor byrde for den fattige tamilske familie.  

 
VBVO-fadder støtter et barns uddannelse i hjemlandet ved et månedligt bidrag. Bidraget 
afhænger af barnets klassetrin. Hvis barnet går i 1. – 9. klasse støttes barnet med 65 kr., 
10. – 12. klasse med 100 kr. og universitetsstuderende støttes med 150 kr. månedligt. 
VBVO sørger for, at alle VBVO-faddere får tildelt en digital mappe, som kan tilgås når 
som helst. Mappen indeholder barnets kontaktoplysninger, billeder af barnet og eventuelle 
breve fra barnet til VBVO-fadder.   

 
I dag modtager mere end 100 børn og unge i hjemlandet månedlig økonomiske støtte igen-
nem VBVO-fadder.  

jhafj;jpy; thOfpd;w tWikapdhy; ghjpf;fg;gl;L fy;tpapid njhlu Kbahj 

rpWtu;fs; kw;Wk; gy;fiyf;fof khztu;fSf;F xU khjhe;j cjtpj;njhifapid 

toq;Ftjd; %yk; mtu;fsJ fy;tpia njhlu Cf;Ftpg;gNj ,j;jpl;lj;jpd; 

Nehf;fkhFk;. ,yq;ifapy; ,ytr fy;tp toq;fg;gLfpd;w NghjpYk; mtu;fSla 

fy;tpf;fhd Nkyjpf cgfuzq;fs; kw;Wk; nryTfs; vd;git ngw;NwhuhNyNa 

toq;fg;glNtz;b ,Uf;fpwJ. ,NjNghy; gy;fiyf;fofk; nry;Yfpd;w khztu; 

fSf;Fk; mtu;fs; czT kw;Wk; jq;Fkpl nryT mtu;fshy; <L nra;a Kbahj 

epiyapy; gyu; fhzg;gLfpd;wdu;.  

,j;jpl ;lj;jpd; %yk; rpWtu;fspd; tFg;G epiyia nghWj;jJ. 1-9 tFg;G  

tiuahd Foe;ijfSf;F 65 nldp]; FNuhzu;fSk; 10-12 tFg;G khztu;fSf;F 

100 nldp]; FNuhzu ;fSk; gy;fiyf;fof khztu ;fSf;F 150 nldp];  

FNuhzu;fSk;  toq;fg;gLk;. ,j;jpl;lk; %yk;E}Wf;Fk; Nkw;gl;l rpwhu;fs; kw;Wk;  

,isNahu; khjhe;j epjp cjtp ngWfpd;wdu;. 

c.rp.e.fh fuk; nfhLg;Nghk; cjtpj;jpl;lk; 

VBVO - Fadder
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Nkyjpf jfty;fspw;F: 

For yderligere information: 

www.vbvo.dk 

facebook/vbvodk 

epjpAjtpfSf;F: 

For donationer: 

Danske Bank: 

Reg. nr.: 3406  

Konto nr.: 3406254011 

Mobile Pay : 28551  

Gullestrupvej 88 

7400 Herning 

Danmark 

+45 91 11 43 49 

+45 52 30 78 37 

+45 81 61 22 91 

info@vbvo.dk 

/vbvoinsta 


