
 
 

 
Beracah Barnehjem 

 

 

 

Vi ønsker å gi barna på barnehjemmet en utdanning 

og en god start på livet. India er et mannsdominert 

samfunn og vi ønsker derfor å ha et spesielt fokus på 

jenter. Bidrag fra faddere og andre givere, gjør det 

umulige mulig og bidrar til at vårt arbeid sakte vokser 

frem og bærer frukter. 



 
 

India er et land som er langt fra Norge. En må reise 

med fly en hel natt, ca 9 timer, for å komme dit. 

 

India er et spennende land, godt og varmt året rundt, 

derfor er manneskene der brunere i huden enn oss. Det 

er og et land med gode lukter av krydder som de 

bruker når de lager mat, og mye av maten lager de ute 

på gaten. Mange deilige frukter vokser og i India.  

 



   

 

I India lever 

det helt andre 

dyr enn i 

Norge, som for 

eksempel 

apekatter og 

krokodiller.  
(bilde 2 og 3) 



 

 
 

Siden de fleste ikke har bil, bruker de dyrene til å bære 

bagasje, for eksempel elefanter, kameler og kuer. 

(bilde 4). Legg merke til at mannen som sitter oppå har 

paraply for å beskytte hodet mot solen, her vi bor 

bruker vi paraply når det regner!! 



 

 
Kuene er hellige så de får lov til å gå hvor de vil 
og gjerne midt i en trafikkert gate med mange 

biler og mennesker. (bilde 5 og 6). 
 

 

 



 

 

De er og flinke til å bære ting på hodene sine. (bilde 7) 
 



 

 
Når de skal selge de deilige fruktene som vokser på 

trærne, leverer de dem ikke til butikken. De bærer en 

kurv på hodet fult med frukter, og slik går de rundt og 

spør om noen vil kjøpe. (bilde 8, kanskje barna kan 

prøve å gå med en kurv på hodet.) 
 



 

 
Er det noen som har blitt stukket av en mygg 
noen gang? I India finnes det noe som heter 

mosquitos, det er et innsekt som er mye større 
enn en mygg, og mange pleier å sove under et 
lite nett om natten for ikke å bli stukket. Det 

klør… (bilde 9). 



 
 

Mange damer i India bruker ikke bukser og genser slik 

vi gjør i Norge. De bruker noe som heter sari. Et flott 

antrekk som finnes i mange flotte farger. (bilde 10). 



 
 

 

 

India er et stort land hvor det bor veldig mange 

mennesker, og det er mennesker over alt. I India er det 

og slik at ikke alle har hus å bo i, noen må bo på gate. 

 

Det er ikke slik som i Norge at alle barn får mat og lov 

til å gå på skole. I India er der mange som ikke har 

penger til å betale for mat og skole til barna sine fordi 

foreldrene ikke har jobb. I Norge er det gratis å få gå 

på skolen. 

 

Dette er Feba og Austin. De er tvillinger og er to barn 

som Bjørghild ble godt kjent med når hun besøkte 

India. (bilde 11). 
 



  

 
Mammaen og pappaen til Feba hadde lyst å hjelpe 

andre barn som ikke fikk gå på skolen, og hvor 

foreldrene hadde lite penger til å kjøpe mat og klær for. 

Derfor startet de et barnehjem. Men de hadde heller 

ikke penger så derfor lovte vi å prøve å samle inn 

penger i Norge som vi skulle sende til dem, for at flest 

mulig barn fikk gå på skole.  

 

(Kan for eksempel snakke om hvor viktig det er å gå på 

skole for å lære å skrive og lese. Dette er veldig viktig 

for å kunne få jobb når en blir voksen, slik at en kan 

tjene penger til egen familie for å kjøpe hus, klær, mat 

etc. (bilde 12). 



 

 

Dette er Feba igjen som spiser på en vanlig tallerken i 

India. I India spiser de mye ris både til frokost, middag 

og kvelds. Det som og er litt annerledes i India er at en 

ofte ikke bruker bestikk verken barn eller voksne, men 

at de spiser med hendene sine, både hjemme og på 

restaurant. (bilde 13, dette er jenta Bjørghild sender 

penger til, slik at hun kan gå på skole). 
 



 
 

 
 



Informasjon om Beracah Barnehjem 

Beracah barnehjem er et kristent barnehjem drevet av Pastor 

KC Sunny, hans kone Santosham og noen hjelpere. Der bor 

ca. 30 barn i alderen 6 -16 år. Fattigdom er hovedgrunnen til 

at barna bor på barnehjemmet. Noen barn er foreldreløse, 

mens andre har en eller to foreldre. 

På Beracah får barna det de trenger: omsorg, mat, klær, 

nødvendig helsehjelp og skolemateriell.  

I 2005 kjøpte Indiaforeningen et eget hus som ligger i byen 

Calicut i Nord Kerala. I nærheten finnes både skole og 

sykehus. De har nok mat og ellers det aller mest nødvendige. 

Ved hjelp av norske gaver har barnehjemmet nå kjøpt seg tre 

symaskiner, og dermed startet en liten syskole. 

Planer  

        Ruste opp huset  

        Kjøpe/leie eget hus til jentene  

        Tilby et bedre skoletilbud  

        Bygge kjøkken  

        Ulike tiltak for å bli mest mulig selvhjulpne  

  



Bakgrunn for etableringen av Beracah Barnehjem  

Tove Erna Belland har brevvekslet med Santosham siden 

1980, fra hun var 15 år. Santosham var foreldreløs og vokste 

opp på Edith Greets barnehjem i Cochin, Kerala. Det skulle gå 

16 år før de møttes for første gang, da Tove Erna sommeren 

1996 dro for å besøke henne. Santosham var da gift og hadde 

3 barn. Det var et flott møte og et rørende besøk, men det var 

vanskelig å se hvor fattige de var. Møtet resulterte i en 

søknad til den indiske staten om godkjenning for å starte opp 

barnehjem. Da søknaden ble innvilget, var arbeidet med 

Indiaforeningen i gang.  

Indiaforeningen består av et styre på fem engasjerte 

personer. Det er utarbeidet vedtekter og målsetting.  

 

Visjon  

Vi ønsker å gi barna på barnehjemmet en utdanning og en 

god start på livet. India er et mannsdominert samfunn og vi 

ønsker derfor å ha et spesielt fokus på jenter. Bidrag fra 

faddere og andre givere, gjør det umulige mulig og bidrar til 

at vårt arbeid sakte vokser frem og bærer frukter. 

Styremedlemmer har flere ganger besøkt barnehjemmet, i 

følge med faddere som har ønsket å møte sine fadderbarn. 

Reisene har gitt oss gode tilbakemeldinger og vi har blant 

annet hatt med brukte klær og leker til barna. Det er flott å se 



hvor stor pris de setter på gavene. Det setter varige spor å bli 

kjent med så mange herlige barn og voksne.  

Siste besøk var i februar 2006 hvor 9 personer dro for å 

besøke barna i India. Dersom noen ønsker å reise på besøk er 

de hjertelig velkomne!  

 

Hva det betyr for deg å være fadder eller fast giver? 

 Det er et fortsatt behov for flere faddere og faste givere. 

 Hver fadder betaler kr 150,- pr. måned. 

 Faddere får tilsendt bilder og en kort rapport med 

informasjon om hvordan det går med barna 3 ganger pr 

år.  

Styret jobber på frivillig basis, og dermed unngås 

administrative kostnader. Det kommer barna til - gode da alle 

pengene vi får inn går uavkortet til barnehjemmet. Noe av 

inntektene går til sparing i fremtidige investeringer. 

 


