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Hei, nå er det snart vår og vi håper alle har det bra............ 

Nå er det lenge siden sist. Barna og de voksne på barnehjemmet har det fint. De sier: “special loving 
regards to all the sponsors from the children. They are very thankful for the help from Norway…..”. 
-Santosham forteller at skolebarna har eksamener nå, og den 28. mars stenger skolen. Da er det 
skoleferie frem til juni. De har tenkt å dra på en liten utflukt med de eldste barna.  
-Noen av barna er med på fritidsaktiviteter etter skolen: røde kors, speider eller fotball, men alt koster 
ekstra.  
-Planen er at barna skal få sitt eget helsekort, og at helsekontroller vil bli gjennomført. To av barna er 
undersøkt for hiv og aids, men var heldigvis friske.  
-De har folk som hjelper dem nå, men vil prøve å ansette et par enker. Disse kan forhåpentligvis være 
der i flere år fremover. Moren til Rincy og Edison, to av barn som er der, hjelper dem foreløpig.  
Kontormannen (og leksehjelper): Thomas, arbeider fra kl 8 til 20 for ca 420 kr. måneden. 
-De mangler fremdeles mye. De trenger: vinduer, dører og møbler i den nye etasjen, en stor port, 
fliser/stein utenfor huset (så det ikke blir så mye støv), samt å kjøpe noe jord slik at de kan dyrke noe 
selv.  
-Tre av barna starter på vidergående skole i juni, dette koster mere.  
-Det er kommet en ny lov for Barnehjem som sier at jenter og gutter ikke kan bo på samme campus 
(det holder ikke med å bo i hver sin etasje).  
 
Åse fra styret og flere andre faddere besøkte barnehjemmet i januar. De var svært begeistret....og sa 
at barna hadde det kjempegodt. Mye var forandret siden vi var der for to år siden. De har bygget på en 
etasje til på huset, som de fremdeles arbeidet med. I tilegg har de jo bygd et flott hønsehus. Kyllinger 
er bestilt, men på grunn av varmen nå har de ikke fått dem enda. Tusen takk til dere som har hjulpet 
med dette. Sunny forteller at gjestene som besøkte dem i januar hadde med penger, samt at de også 
fikk penger fra blant annet Sando skule, og Hannes Lekestue og kjøpte mange ”gaver” til barna og 
ting som kan lette hverdagen. TV, vaskemaskin, digitalt kamera, tre klesskap, uniformer til barna mm. 
Tusen, tusen takk til dere! 
 
På sist styremøte så vi Åses film og bilder fra hennes besøk på barnehjemmet. Vi fikk en fyldig 
tilstandsrapport fra livet der. Samt at vi diskuterte følgende saker: 

 Vi er imponerte over hvor mye de har gjort på de to årene siden vi var der. 

 Åse fikk inntrykk av at pengene ble brukt til viktige ting, men at det er vanskelig å budsjettere 
hvor mye ting koster på forhånd. (Her er det nok store kulturelle forskjeller fra Norge). 

 Søknad om å registrere oss som forening diskuteres ferdig i april, og ev. søknad sendes. 

 Hjemmeside på internett opprettes dersom vi registrer oss og fått et domene. 

 Invitasjon til at Sunny og Santosham kan besøke oss er utsatt til mai 2009 for da passet det 
bedre.  

 Økonomiske prioriteringer:  
 -ferdigstille huset  
 -vi ønsker at barna skal få en utdannelse, barna skal gå på en bedre skole, hvor de også lærer 
 engelsk 
 -kjøpe ei tomt, eller et lite hus i nærheten, hvor guttene kan bo (men det koster mye....) 

 Velkommen til nye faddere og til en ny barnehage: Bamsefaret barnehage i Stavanger. Det er 
nå tilsammen 111 faddere og faste givere. 

 Tusen takk for gaver fra: Farsund, onkelen til Kjersti, Molkeholden barnehage, Hannes 
Lekestue, jentene på Haugtussa i Stavanger, guttene i Årdal, Sando skule, en far, og 1. trinn 
på Madlavoll skole.  

 Vi vil rette en takk til dere som har økt det månedtlige beløpet til 175 kr (eller 1050 pr. halvår). 
Det betyr at barna kan få dekket sine behov i hverdagen (pga prisøkningen). Vi håper at enda 
flere vil øke det månedtlige beløpet (hvis noen ikke har anledning til dette har vi forståelse for 
dette.....). HUSK FAST TREKK, ER MER LETTVINT I LENGDEN FOR BÅDE DERE OG 
OSS......   og merk med navnet ditt !!! 

 
Vedlagt følger reisebrev fra gjengen som var i India.  Vi i styret ønsker dere en god vår, og sender 
ut neste infoskriv i juni.   


