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1. Innledning  

Indiaforeningen har eksistert som en privat forening siden 1998, og ble 27.10.08 registrert 

som forening i Brønnøysundregisteret. Foreningen har sitt sete i Stavanger, men har 

medlemmer fra hele landet.  Foreningen har som målsetting å gi fattige og vanskeligstilte 

barn hjelp med skole og oppvekst, samt støtte jenter med høyere utdanning.  

 

 

2. Visjon og målsetting 

Indiaforeningens visjon og målsetting er å gi barn en fremtid, med særskilt fokus på jenter 

og utdanning. Tidligere drev vi Beracah barnehjem, men pga. kristen forfølgelse ble det 

bestemt at de barna som kunne, skulle bo hjemme og få støtte der. Dette er nå en 

permanent ordning. Barna og ungdommene får per i dag månedlig støtte med penger, samt 

besøk eller telefon fra David Belland Sunny og Santhosham Sunny (Davids mor). I tilegg 

gir vi full økonomisk støtte til bachelorutdanning for et bestemt antall jenter hvert år. Det 

er opprettet et eget fond for å sikre dette viktige arbeidet.  

 

Indiaforeningen ser det som en særdeles viktig oppgave å støtte jenter slik at de kan ta 

utdanning. Dokumentasjon fra flere deler av verden viser at å investere i jenter og kvinner 

skaper ringvirkninger som gir flere fordeler, ikke bare for den enkelte kvinnen, men også 

for familier, lokalsamfunn og land. India er det fjerde farligste landet i verden å være jente 

og kvinne i. Opptil 50 millioner jenter antas å være «savnet» i løpet av siste århundre 

grunnet drap på nyfødte jenter og abort av jentefostre. Anslagsvis 100 millioner 

mennesker, for det meste jenter og kvinner, er årlig involvert i menneskehandel i India. 

India er også det landet i verden med flest analfabeter. Så mange som 270 millioner indere 

kan ikke lese og skrive, kvinnene utgjør 2/3 av analfabetene.  

  

Gjennom utdanning kan vi forebygge tidlige ekteskap og bidra til å gi jentene egenverdi, 

rettigheter, helse, hygiene og bedre økonomi. Der barn ikke har det bra, har jenter det ofte 

verst, derfor setter Indiaforeningen jenter først. 

 

 

mailto:post@indiaforeningen.no


    

2 

 

Indiaforeningen 
Org.nr. 992653264 
Tove E. Belland 
Madlavollveien 29 
4041 Hafrsfjord 
Email: post@indiaforeningen.no 
Tlf: 90754384 

 

3. Året som har gått 

Dette året har vært annerledes på grunn av Covid-19, smittevern og reiserestriksjoner også 

i India. Derfor har det vært vanskelig å besøke barna i hjemmene, og der det ikke har vært 

mulig blir de fulgt opp via telefonsamtaler. Alle barna er friske og har skolegang via TV. I 

perioder har det vært gjennomført besøk i de områder det har vært tillatt. Santhosham har 

jevnlig oppfølging av barna og studentene. Noen barn og familier har besøkt familien 

Sunny. I desember inviterte familien Sunny alle til julefest, og en del av barna med 

familier kom. David har hatt ansvar for det administrative arbeidet i India. 

 

Til sammen 20 barn/ungdommer har fått støtte i 2020. Blant dem er det 18 jenter og 2 

gutter i alderen 7 til 18 år. I tilegg støtter vi ei jente til frem til 21 år pga. utdanning og 

stort behov for hjelp. Hun blir ferdig med utdanning våren 2021 og er da klar til å få seg 

jobb, og støtten oppheves. I 2020 mottok og innvilget styret søknader om støtte til 5 nye 

jenter.   

 

Et utdanningsfond ble opprettet i 2019 og vi startet da med å bidra til at 4 jenter fikk starte 

på høyere utdanning (samt Davids utdannelse). I løpet av 2020 har ei av jentene fullført 

sin master og jobber nå som ingeniør. I tillegg har vi i 2020 tatt inn ytterligere 4 jenter 

som får støtte gjennom Utdanningsfondet. Disse startet utdanningen høsten 2020., og  

studerer sykepleie, regnskap, interiør design og dataingeniør. Vi har dermed nå 8 studenter 

som får dekket utdannelse fra Indiaforeningen. Dette er jenter som ikke hadde kunnet 

studere uten vår støtte. Indiaforeningen er veldig glade over å kunne hjelpe på en slik måte 

som så direkte kan bedre en jentes fremtid betraktelig.   

 

Vi setter av penger i fondet for å kunne støtte totalt 10-12 studenter hvert år. Når en ny 

student starter utdanningen forplikter dette at vi har midler for 3-4 år for at de kan fullføre 

utdanningen sin.  

 

Styret har vurdert å yte ekstra støtte til jenter og kvinner i forhold til medisinsk behandling 

ved behov. Dette er foreløpig ikke gjennomført da det har vært vanskelig å få til ifht.  

Covid-19. Vi har derimot valgt å sende ekstra penger for å dekke operasjon til ei av 

jentene. Vi overførte dobbelt beløp til barna og deres familier i oktober for ekstra hjelp 

pga. utfordringer ifbm Covid-19 situasjonen. I tillegg overførte vi penger til julekjoler og 

klær til barna etter innsamlingsaksjonen i desember, hvor vi fikk inn kr 11.495.  

 

Rettsaken er fremdeles ikke avsluttet. Den ventes å bli ferdig i løpet av våren/sommeren 

2021, men av erfaring vet vi at den kan utsettes enda lengre. Det er fremdeles ikke mulig å 

bo i huset som tidligere var barnehjem. Familien Sunny kan nå oppholde seg noe der, men 

kan ikke flytte permanent hjem. De har vasket, malt og utført noe forefallende arbeid. For 

oss er det uvirkelig og ufattelig at dette kan ta så lang tid. Vi håper på en snarlig avklaring 

av hva huset kan brukes til i fremtiden.  
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Dersom huset i India skal selges innkalles det til ekstraordinært styremøte, slik at 

medlemmene har anledning til å uttale seg og bidra i avgjørelser.   

 

 

4. Styret og styrets arbeid. 

Leder:        Tove Erna Belland 

Nestleder/økonomiansvarlig:    Kirsten Tandberg 

Ansvar for Utdanningsfondet:     Tone Frøystein  

Ekstern kommunikasjon/informasjon:   Bjørg Tandberg 

Styremedlem      Merete B. Aanestad 

Ansvar for faddere/faste giver:    Helene Marie Veenstra 

      

Alt arbeidet i Indiaforeningen utføres ut fra idealistiske motiv. Styret er et arbeidsstyre og 

styremedlemmene gjør alt arbeid på fritiden og mottar ikke lønn eller andre godtgjørelser 

for arbeidet med å drive foreningen. Det er avholdt 7 styremøter, 1 pakkemøte samt 

årsmøte i 2020. I tillegg har styret jevnlig kontakt via SMS og e-post. De fleste møter har 

vært på Teams. 

 

Det har vært et rolig år i forhold til oppfølging av barna og de som får støtte i 

Utdanningsfondet. Vi har arbeidet med ulike rutiner i styret, bl.a. utarbeidet en oversikt 

over ansvar og arbeidsoppgaver til det enkelte styremedlem. Helene har overtatt ansvar for 

å holde oversikt, oppfølging og informasjon om barna, og Tone har ansvar for oppfølging 

og informasjon for jentene som tar utdanning. Vi har også startet på ett årshjul for videre 

arbeid i samarbeid med familien Sunny i India. 

 

Saker som er drøftet og behandlet i styret i Norge gjennom året er bl.a.: 

 

• Informasjon til faddere og faste givere 

• Administrasjon og samarbeid med de i India 

• Videre drift og driftsnivå i Indiaforeningen 

• Økonomi og ulike ekstra bevilgninger 

• Ansvars- og arbeidsoversikt for styremedlemmer 

• Vurdere søknader og fatte vedtak i forhold til utdanningsfondet  

• Oppdatert medlemslister med e-postadresser, slik at informasjon hovedsakelig kan 

sendes på e-post 

• Julekjoleaksjon 

• Revidert presentasjonen over arbeidet til barnehager 

• Etablert nytt arkiveringssystem: Dropbox, slik at alle til enhver tid har tilgang til 

alle dokumenter 

• Forberede, planlegge og gjennomføre årsmøte på Teams inkludert regnskap og 

budsjettarbeid 

• Startet på årshjul for arbeidsoppgaver både her og i India 

mailto:post@indiaforeningen.no


    

4 

 

Indiaforeningen 
Org.nr. 992653264 
Tove E. Belland 
Madlavollveien 29 
4041 Hafrsfjord 
Email: post@indiaforeningen.no 
Tlf: 90754384 

 

Det er sendt ut infoskriv på e-post/post til faddere og faste givere i juni og 

november/desember. I tillegg er det publisert informasjon og bilder på hjemmesiden 

(www.indiaforeningen.no) og på facebook-siden; Indiaforeningen. 

 

Av de totale innsamlede midlene brukes kun 2,9 % til administrasjon her i Norge. Dette er 

utgifter til hjemmeside og porto samt omkostninger for månedlige overføringer av 

pengestøtte til India. Årsaken til at vi kan holde de administrative utgiftene på et så lavt 

nivå er at vi nå ikke har utgifter ifbm regnskapshonorar da styret i Indiaforeningen selv 

gjør dette arbeidet. Vi satser i fremtiden på at infoskriv og annen informasjon i størst 

mulig grad blir sendt på mail i stedet for i posten, dermed sparer vi porto. 

 

 

5. Medlemmer (faddere /faste givere/gaver) 

Det koster 250 kr i måneden å være fast giver, og det aller meste av de innsamlede 

midlene går direkte til barna. Pengene dekker mat, klær, skolegang, skoleutstyr, høyere 

utdanning, medisiner, administrasjon, lønn husleie og annet.  

 

Vi har totalt 104 faddere og faste givere. I tillegg var det 12 barnehager som ga støtte til 

Indiaforeningen ifbm. FN-dagen. Utover dette har vi mottatt sporadiske gaver. Antallet 

faddere og givere er noe redusert, men vi har i 2020 ikke hatt fokus på å øke antallet 

givere, da vi vil vente å se hvordan driften blir fremover når verden normaliserer seg. 

 

Vi anbefaler nye medlemmer å være faste givere, og støtte alle barna. Vi har imidlertid 

forståelse for at noen ønsker et eget fast fadderbarn. Dette prøver vi å imøtekomme. Flere 

barnehager støtter et fast barn.  

 

 

Tusen takk til alle faddere, faste givere, barnehager og til dere som har gitt gaver, 

for at dere gir barn en fremtid, og unge jenter mulighet til utdanning.  

Husk at nettopp din hjelp gjør en forskjell! 

 

 

 

20.5.2021 Tove Erna Belland, leder 
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