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Barna på Beracah Barnehjem har det bra. Det virker 
som om de trives på skolen og på barnehjemmet, 
forteller Santosham. De tre ungdommene som går på 
college (videregående skole), har nå fått stipend fra 
staten, og går på tre ulike statlige college (de fikk ikke 
plass på samme). Dette betyr reduserte skoleutgifter.  
 

 
Santosham, Feba og Saritha 

 
Sunny forteller videre at det har vært opptøyer i forhold til 
kristne skoler og kirker i nabostaten. Foreløpig er det 
rolig der de bor, men han er bekymret. 
 
De arbeider fremdeles med å ferdigstille andre etasje på 
bygget. Det som gjenstår nå er bla. elektrisitet, 
vinduer/dører, malingsarbeid, rekkverk og et slags tak 
oppe på taket slik at de kan tørke klær der. Byggingen 
har tatt lengre tid enn antatt, blant annet på grunn av at 
det har vært vanskelig å få tak i sand til å lage sement. I 
tilegg har det vært en formidable prisøkning både i 
forhold til lønninger til bygningsarbeidere og til materialer.  
 
Styret i Indiaforeningen har vedtatt at vi ønsker å 
prioritere å få bygget ferdig så raskt som mulig, og 
arbeider nå for å samle inn midler slik at arbeidet 
ferdigstilles våren 2009. I tilegg til det faste beløpet til 
barna og til driften av barnehjemmet er det i november 
sendt ned 60 000 kr. Tusen, tusen takk til dere som har 
bidratt........... 
 
 
På FN-dagen 24. oktober valgte mange barnehager å 
samle inn penger til barnehjemmet i India. De hadde på 
forhånd fått bilder, Dvd-film og informasjon. En stor takk 
til barn og foreldre, og ikke minst til personalet i disse 
barnehagene som står på som bare det......  
 
I tilegg har 50 elever på Fister skole samlet inn over 
20 000 kroner. Noen har jobbet, bakt, solgt lodd mm. Er 
det ikke fantastisk? Tusen, tusen takk.  
 
Pengene vil blant annet dekke klær til barna og de 
voksne, samt videre arbeid med 2. etasje. Vi vil også 
sørge for at alle får en julepresang hver.  

Fra styret: Yippi... Indiaforeningen er nå registrert 
som organisasjon i Brønnøysundregisteret.  
Organisasjonsnummeret er 992 653 264. 
Dette vil få konsekvenser for foreningen, med blant 
annet mer administrativt arbeid for styret.Det vil bli 
arrangert årsmøte hver år, sannsynligvis i mars eller 
april neste år. 
 
En hjemmeside på internett vil forhåpentligvis 
opprettes før jul. Domene er bestilt og blir: 
indiaforeningen.no.   
 
I tilegg holder vi på å oppdatere, og utarbeide en 
ny informasjonsfolder. Vi håper å ha denne klar i 
løpet av våren. Ting tar litt tid, for som dere vet er 
det ikke avsatt tid eller midler til administrasjon, og 
styrets arbeid gjøres på idealistiske grunnlag. 
 
På sist styremøte hadde vi besøk av Deepa fra 
Kerala i India, som nå jobber i Stavanger. Vi fikk 
mye god informasjon og nyttig kunnskapsom var 
med på å utvide vår forståelse av den indiske 
kulturen. Dette kommer godt med i forhold til videre 
arbeid i Indiaforeningen.  
 
I februar reiser tre av styremedlemmene med 
barn, på besøk til barnehjemmet. Vi skal være der 
en uke,  og bli kjent med, og leke og kose oss med 
barna. I tilegg blir det flere møter med de som driver 
barnehjemmet (inkludert Santosham og KC Sunny). 
Innholdet på disse møtene vil være blant annet: 
behov for hjelp femover, individuell; faglig og sosial 
utvikling hos det enkelte barna, fremtidsplaner mm.  
Vi vil også ha et styremøte med det indiske styret. Et 
besøk til skolene som barna går på er ønskelig. 
 

 
I skoleuniformene.... 

Indiaforeningens kontonummer: 0539 3385865   
 
Vi takker alle faddere og givere for all hjelp i året 
som har vært, og ønsker dere alle en fredelig jul og 
et godt nytt år!  Hilsen oss i styret: Kjersti, 
Elisabeth, Åse, Bjørghild og Tove Erna 


