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SKOLEN I 
JAMMU 

 
I dette         

nyhetsbrevet 
forteller     

rektor Sophia 
om hvordan 

barna på   
skolen i    

Jammu feirer 
India sin  

uavhengig-
hetsdag. Hun 
skriver også 
om flommen 

som har   
rammet 

mange av de 
fattige         

familiene. 
 

Les også om 
norske jenter 
som hjelper 
til på skolen 

noen          
måneder. 

NYTT FRA SLUMSKOLEN I JAMMU, INDIA 



Side 2 Share mercy 

BARNA FEIRET UAVHENGIGHETSDAGEN 

Jeg er glad for å kunne  

fortelle at det går veldig bra 

her på skolen. Vi har       

akkurat startet igjen etter 

sommerferien. Barna er 

glade for å kunne starte  

igjen etter ferien. Den 

15.august feiret vi           

uavhengighetsdagen med 

stor glede. Alle barna på 

skolen hadde flotte opp-

tredener. De synes det er  

stor stas når de får kle seg 

opp i flotte drakter, og opptre 

enten med dans, drama eller 

sang. Barna er stolte over sitt 

land og sitt flagg. 

(se bildene under, og på for-

siden) 



Side 3 

FLOMMEN VASKET VEKK HUSENE 

ha. Årsaken er at risikoen er 

veldig stor når regntiden 

kommer. Da tar elven ofte 

med seg husene. Disse sår-

bare menneskene opplevde i 

denne måned at husene ble 

vasket vekk. Når slike ting 

oppstår er det ofte oss på 

skolen de kommer for å be 

om hjelp fra. Alle de ansatte 

prøver å samle sammen 

penger og mat for å hjelpe de 

familiene det gjelder. Utford-

ringen er at de ikke vet hvor 

de skal gjøre av seg, slik at 

de bosetter seg langs elve-

bredden igjen. 

(se bildene under) 

Samtidig som vi gleder oss 

over alt det positive som 

skjer på skolen, så opplever 

vi samtidig at mange      

mennesker er i sorg da de 

har mistet sine hjem i     

monsunregnet. Disse fattige 

menneskene bor ofte langs 

elvene, da det er den eneste 

plassen som ingen andre vil  
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NYTT SPRINKLERANLEGG 

Denne måned har vi også in-

stallert nytt «sprinkleranlegg» 

på skolen. Dette er et nytt 

krav fra myndighetene. Så nå 

er det montert vannrør rundt 

på hele skolen. Heldigvis har  

vi vann fra egen brønn, som 

gjør at vi ikke går tom. Dette 

er for å kunne slukke en 

eventuell brann tidlig. Når var-

men nærmer seg 50 grader er 

det veldig varmt og tørt. 

ØYEINFLUENSA 

Vi har nettopp hatt besøk av 

en doktor som har kontrollert 

av øynene til elevene. På   

denne tiden av året har ofte 

flertallet av elevene øye-

influensa. Derfor tilkaller vi    

leger for sjekk. Etter sjekken  

har myndighetene bestemt at 

de vil sende et team som skal 

vaksinere elevene med en ny 

vaksine som heter «Rubella». 

Skolen har fått et godt sam-

arbeid med myndighetene an-

gående helsekontroller.  

Bildene over: 
Silje og Rebecca fra Søgne er 

på plass i Jammu, India 

1.september landet Silje og 

Rebecca i Jammu, for å få 

oppfylt sitt ønske om å     

hjelpe de som har det     

vanskeligst. Her skal de 

være i 2-3 måneder og    

hjelpe til på slumskolen. 

Dette er første gang vi har et 

prosjekt med nordmenn som 

skal jobbe på skolen i India. 

Deres oppgave vil blant      

annet være å undervise i 

engelsk på de forskjellige 

trinnene, ha danse-

undervisning for klassene og 

bidra med gym og aktiviteter. 

Silje og Rebecca har         

allerede ankommet skolen 

og storkoser seg med barna. 

HJELP FRA NORGE 


