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          Stavanger juni 08 

Hei alle India venner.... 
 

Barna på barnehjemmet har det bra. De har hatt sommerferie og begynner på skolen igjen nå i juni. 

Det er mye som trengs og som må kjøpes inn nå i begynnelsen av skoleåret. De må kjøpe inn 

uniformer, paraplyer, skolebøker og annet skolemateriell. Det går fint med barna. Aroon, gutten som 

har eplepsi, har fått medisiner, og det går visst bedre med ham. Sunny forteller at to av de største 

jentene: Midthu og Geetha, er klare til å begynne på vidergående skole. Han var veldig stolt da han 

ringte og fortalte det. Tenke så flott om vi kan gi disse jentene en utdannelse. Jomon, en av guttene, 

må ta en eksamen om igjen, så får vi håpe det går fint med ham og.... Skal bli spennende å se hvordan 

det går med dem. 

 

Sunny forteller om matvare priser og andre priser på varer som øker. Dette er noe vi vil drøfte på neste 

styremøte og se om det er noe vi kan gjøre. Hønene er på plass, og de holder på å avslutte grov 

arbeidet med 2 etasje. Ting har tatt lang tid, på grunn av at de ikke har fått tak i sand, og annet 

materiale til husbyggingen. 

 

Barnehjemmet har fått 15 henvendelser i det siste om barn som ønsker å flytte til barnehjemmet. 

Sunny ønsker å ta inn to av disse, og styret støtter hans forslag. Dette er to gutter som bor i et lite skur 

i nærheten av barnehjemmet, som trenger mat, omsorg, tilsyn og skolegang.  

 

Styret har hatt møte med Espen og Camilla, som var på barnehjemmet i vinter. Vi fikk mye nyttig 

informasjon om barna, og ser at et par burde hatt litt ekstra oppfølging. Dette blir en utfordring 

fremover både på grunn av økonomiske forhold, samt kulturelle forskjeller.  

 

Søknad om å registrere  Indiaforeningen som forening i Brønnøysund registeret er sendt. Vi håper da å 

få et organisasjonsnummer, og at dette kan åpne noen nye muligheter  for oss i forhold til å få 

økonomisk støtte fra bedrifter. Ha oss i tankene der du jobber... Å ta et samfunnsansvar er in i tiden, 

og aktuelt for mange.... 

 

Vi minner igjen på at vi har økt det månedtlige beløpet til kr 175 (1050 pr. halvår) og ber de som har 

anledning til øke beløpet. Det har vært en stor prisøkning på matvarer og andre varer, så pengene 

trengs....... TUSEN TAKK...   

 

 

Kontonummer i postbanken er:  0539 3385865   
Økonimisjef:  Kjersti Bjørnøys adresse: Lensmannstunet 14, 4027 Stavanger.  
 

Vi trenger flere faddere, så gi en av oss i styret beskjed hvis du kjenner en...  
 

Vedlagt følger foto, samt giro til de av dere som ikke har fast trekk i banken.  Det letter arbeidet vårt jo 

flere som legger inn fast trekk... 

 

Styret i Indiaforeningen og alle på barnehjemmet ønsker å si tusen takk for 

hjelp og støtte, og ønske dere en god sommer.! 
  
 
Bjørghild Hamre         bah0612@start.no       92298735        
Åse Odland,               aase.odland@funkishuset.no             93497989 
Kjerst Bjørnøy            kjerstibjoernoey@hotmail.com           90192796 
Elisabeth Rødder       elisa01@online.no                             97106268 
Tove Erna Belland     tbelland@getmail.no                            90754384 
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