
EN VANLIG DAG PÅ BERACAH BARNEHJEM



Santosham jobber på 

barnehjemmet sammen 

med mannen sin Sunny. 

De er som en mamma 

og pappa for alle barna.



På Beracah er det et jentehus og et 

guttehus (dette er guttehuset)



Om morgenen før de går til skolen samles alle barna 

på sivmatten. Da synger de litt og ber til Gud.



På barnehjemmet står de opp så tidlig at de også får tid 

til å gjøre lekser før de går på skolen. De trenger ikke

bord, men gjør leksene på gulvet.



Santosham står 

opp grytidlig for å 

koke ris til frokost

og de andre 

måltidene for 

dagen. 

Spiser du ris til 

frokost?



Alle får en tallerken med ris og litt grønnsaker. På barnehjemmet

spiser de ris til både frokost, lunsj og middag. 



Etter måltidet skyller

alle tallerkenen og 

rydder etter seg. 

Pleier du å gjøre 

det?



To gode og glade 

venner. Her er 

guttene klar for 

skolen i skoleuniform. 

Alle på skolen må ha 

like klær på seg. 



De minste barna blir fulgt til skolen



De største barna kjøres til skolen. Skolen ligger 

langt fra barnehjemmet. Kan dere telle hvor

mange barn det er plass til i bilen?





Når de kommer hjem fra skolen tar barna av seg 

skoleuniformene og vasker av seg alt jordstøvet. 



Det er deilig å dusje 

og vaske seg! 

Har du dusjet

på denne måten?



Fritidsaktiviteter på Beracah etter 

skoletid

Her brukes tiden til å leke, vaske 

sine klær, arbeide i hagen og lage mat.

På Beracah samarbeider barn og voksne 

godt. Alle tar del i alt som må gjøres på 

barnehjemmet. Dette må til for at alle 

skal ha det best mulig.





Barna hjelper til med 

forberedelsene til 

middag. Oppgaven

her er å klatre opp i 

trærne for å hente 

Jackfrukten som 

vokser der. 

Har du noen gang 

klatret i treet på 

denne måten?



Her jobbes det! Jentene deler opp jackfrukten før den skal stekes. 

Denne frukten bruker de til mye forskjellig, som for eksempel 

pommefrites og tørket snacks.



Alle leker med alle 



Små og store samarbeider godt om å 

lage en ny mur rundt barnehjemmet. 





Noen ganger er det for varmt å være ute. Da er det godt 

å være inne og spille spill. 

Har du spilt dette spillet? 



Vann blir hentet fra brønnen for å vaske klær



Vasker du klærne dine selv?



Når det ikke er nok vann i brønnen kjører de til ei elv for 

å vaske klær. Det er deilig å ta et bad i varmen.

I India bader jentene med klærne på.



Etter klærne er 

vasket og tørket 

stryker barna selv 

klærne. De liker å se 

rene og fine ut. 

Vasker og stryker du 

klærne selv?



Barna liker veldig godt å danse og spille musikk



Ved må hentes til å fyre opp komfyren med før de lager middag



Dette er kjøkkenet på barnehjemmet



Ei av de største jentene lager middag over åpen ild. 

Koker dere på komfyr eller åpen flamme?



I India bruker de ikke bestikk nå de spiser, men spiser med 

høyre hånd. Derfor er de alltid nøye med å vaske hendene 

før og etter de har spist.





Det er deilig å få litt tid for seg selv og lese tegneserie og 

bygge lego før leggetid



Her skriver noen av jentene brev til sine faddere i Norge



Gulvet blir feiet 

rent for å gjøre 

det klart før bønn 

og sangsamling.



Mange av barna som bor på barnehjemmet tror på Gud. 

Når de ber til Gud har jentene fine sjal på hodet. 



Jentene og guttene sitter på hver sin side under 

kveldsbønn og sang 



Det er godt med en kopp te og litt kjeks før sengetid



Guttene og jentene 

sover i hvert sitt hus. 

Noen sover i køye-

senger, men det er 

like godt å sove på 

gulvet. Se de fine 

mattene de sover 

på. 

Hvordan sover du?



Din hjelp gir barna på Beracah

en fremtid!



Takk for at dere støtter Beracah barnehjem


