Introduktion fra Charlotte og Niels Kjær-Richardt
Vi har igennem mange år støttet og fulgt med i Else og Majas arbejde for børnene i Indien.
Vi var i Indien i februar samtidig med Maja og Else og oplevede hvor meget Maja og Elses
arbejde og de mange besøg på børnehjemmet gennem årerne har betydet for børnene og
søstrene. Vi fik den fineste velkomst og blev mødt af glade og syngende børn og søstre.
Følte os virkelig velkomne de dage vi boede på Ma Niketan og fik et godt indblik i
dagligdagen. Børn der forlængst var fraflyttet børnehjemmet kom for at hilse på Maja og
Else og vise deres taknemmelighed. Børn som har fået en ekstra chance i livet bl.a. takket
være de engagerede søstre, Else og Maja og jeres bidrag.
I samråd med lederen for hele organisationen Helpers of Mary og lederen for Ma Niketan
har vi besluttet, at de penge det lykkedes os at indsamle i første omgang vil gå til
uddannelse af de piger der efter sommerferien skal påbegynde en videregående
uddannelse. De forventer der er ca. 15 fra Ma Niketan der vil påbegynde uddannelse til
sygeplejerske, designere og lærere. Det endelig antal, uddannelser og omkostningerne
hertil vil vi få nærmere besked om i juli. Det er så vigtigt de piger får en god uddannelse og
dermed mulighed for at klare sig selv. Vi håber derfor meget I vil fortsætte med at støtte en
eller flere piger og løbende undervejs få en hilsen fra dem om hvordan det går dem.
Vi arbejder på at færdiggøre hjemmesiden www.maniketan.dk. Vi er ved at etablere en
forening, udarbejde vedtægter m.m og Maja og Else vil være en del af bestyrelsen
sammen med os. Vi mangler en revisor der vil godkende årsregnskabet. Så sig til, hvis du
kender en der vil hjælpe os med den del.
Vi vil i det hele taget forsøge at videreføre det gode og meningsfyldte arbejde og håber
meget I vil hjælpe os.
Mange hilsner
Niels og Charlotte Kjær-Richardt

