
Distriktspræsident Bente Hestbechs orientering om distriktsopgaven: ’Seva Kendra klinikken’ i 

forbindelse med D46’s forårsdistriktsmøde d. 7. marts 2020. 

Seva Kendra klinikken er etableret i forbindelse med børnehjemmet Santibari, og det er faktisk en dansk 

missionær Ellen Laursen, der var med til at starte projektet i 1978. – I dag ledes børnehjemmet af Sandip 

Chatterjee. 

Børnehjemmet ligger i Narayanpur ca. 250 km nord for Calcutta i Indien 

Børnehjemmet ligger som en lille oase langt fra større byer, omgivet af mange små, fattige landsbyer. 

Området er hovedsagelig befolket af santalere, -en stamme blandt Indiens mange urbefolkninger. De 

fleste er meget fattige. Mange arbejder under kummerlige forhold i de omkringliggende stenbrud, hvor 

sikkerhed bliver meget lavt prioriteret. Som følge deraf bliver arbejderne hurtigt nedslidte. De får 

alvorlige lungesygdomme og udsættes for diverse arbejdsskader. 

Santibari er et trygt og godt hjem for Santibaris døtre, som pigerne på børnehjemmet kaldes. Pigerne er 

aktive og glade. Og i crechen – en lille forskole – går der yderligere 60 lokale piger og drenge udover 

Santibaris egne piger. 

I tilknytning til hjemmet er der en lille sygeplejeklinik, Seva Kendra. Klinikken får ingen offentlig støtte, 

men drives bl.a. af donationer fra Danmark og Verdens Børn. Tre sygeplejersker varetager hovedsagelig 

forebyggende sundhedsarbejde i 22 af de omliggende landsbyer. Sygeplejerskerne laver et uvurderligt 

arbejde med denne befolkning. De kontrollerer de gravide, vaccinerer børn mod polio og tuberkulose, 

underviser i spædbørnsernæring, uddeler medicin og yder akut sundhedspleje. Sygeplejerskernes 

forebyggende arbejde har igennem årene medført et fald på 80% i spædbørnsdødelighed. 

Seneste nyt fra Merete Hansson, som er projektansvarlig - og som i øvrigt er på vej til Indien – er 

følgende: 

 

Sidst jeg for et år siden besøgte Narayanpur, hvor Seva Kendra ligger, var jeg som vanligt ude på 

landsbybesøg sammen med Seva Kendras sygeplejersker. En ting jeg bemærkede var en øget 

velstand, som kan forklares med de mange stenbrud, der dukker mere og mere op omkring 

landsbyerne. Det betyder, at der er arbejde at få for både mænd og kvinder, og den øgede indkomst 

ses på, at bl.a. husene ser bedre ud, og at mobiltelefoner ikke kun er de mere velslåedes fornøjelse. 

Men det betyder også, at lungesygdomme p.g.a. alt for dårligt arbejdsmiljø i stenbruddene florerer. 

Sygeplejerskerne gør alt hvad de kan for at oplyse om forebyggelse, men det er svært at trænge 

igennem.  

 

Det er efterhånden lykkedes at nå næsten 100% hospitalsindlæggelse ved fødsler, hvilket betyder 

endnu et fald i spædbørnsdødeligheden. Sygeplejerskernes primære arbejdsopgaver er stadig kontrol 

og vejledning til gravide, og de laver også en del almen helbredskontrol ude i landsbyerne. 

Ved mit sidste besøg måtte jeg konstatere, at selve klinikken i høj grad trængte til renovering. 

Imidlertid ligger størstedelen af sygeplejerskernes arbejde ude i landsbyerne, så der har ikke været 

udtrykt det store behov for forbedringer af lokalerne. 



 

Jeepen, som transporterer sygeplejerskerne rundt, og også fungerer som ambulance i ny og næ er 

meget nedslidt. Jeg skal i gang med at skaffe penge til en ny jeep, når jeg kommer tilbage fra mit 

besøg i foråret, så kender jeg også bedre de behov, der er. 
 


