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Din hjelp gir barna en fremtid! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fra barnehjemmet: 

Det er per i dag 24 barn som bor på barnehjemmet, 
samt Santosham og Sunnys 3 egne barn.  
 
Vi mottar månedlige rapporter fra barnehjemmet. 
Feba, Santosham og Sunnys datter på 20 år har 
ansvar for å skrive disse. Hun skriver at alle barna 
har god helse, er greie og at de har det bra på 
barnehjemmet. 
 
De eldste barna har brukt mye tid på å lese til 
eksamen, mens de minste har hatt mer tid til å leke. 
Noen av barna har hatt litt utfordringer med 
skolearbeidet. De har fått ekstraundervisning samt 
at Sunny har snakket med lærerne. Nå går det visst 
fint. 
 
Skoleåret sluttet den 5. april. Da reiste de aller fleste 
barna hjem til foreldre eller annen familie på ferie. 
Noen av barna er imidlertid igjen på barnehjemmet. 
De prøver å finne på noe litt utenom det vanlige – 
slik at disse barna også får noen gode ferie 
opplevelser. De som har vært hjemme returnerer til 
barnehjemmet den 20.mai. Da begynner et nytt 
skoleår for de minste, mens de eldre begynner noe 
senere.  
 
Økonomi: 

Barnehjemmet har hatt noen uforutsatte utgifter i 
vår, pga at det har vært veldig varmt over en lang 
periode. Temperaturen har lagt på 30 – 40 grader. 
Dette resulterte i tomme vannbrønner. For å få nok 
vann har de vært nødt til å kjøpe og fylle vann i 
brønnene.  
 
I forbindelse med skolestarten er det også en del 
ekstra utgifter.  Det er behov for nye 
skoleuniformer, sekker, paraplyer, bøker osv. Vi 
sender ned 6000 kr ekstra hver juni til dette.  
 

Vi i styret ønsker dere en riktig god sommer! 

 

 

Styrets arbeid: 

Saker vi har drøftet på styremøtene denne våren 
har hovedsaklig dreid seg om rammer for kjøp av 
ny tomt og hus til guttene. Det har lenge vært et 
krav fra myndighetene i India at jenter og gutter 
over en bestemt alder ikke kan bo i samme hus. I 
begynnelsen av mai – var det klart;  
 

Vi har kjøpt huset og tomta som 
ligger helt inntil barnehjemmet!!! 
Gratulerer til alle dere som har vært med å samle 
inn penger til nytt hus. Vi er veldig lettet og glade 
over å endelig ha kjøpt et hus til guttene. Det er 
også veldig praktisk at det ligger så nærme. Huset 
er gammelt og lite, og trenger oppussing, samt at 
det må bygges en mur med port rundt tomta. Det 
får vi ta etter hvert. 
 

Det nye huset og tomta 
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Styret har fra i år, startet med å få tilsendt 
skolerapporten/karakterene for de barna som er 
over 12 år. Da kan vi følge med hvordan de gjør 
det på skolen. Vi er spente på hvordan det går 
med de av barna som har strevd litt med 
skolearbeidet.  
 

Det er store kulturelle forskjeller. Styret jobber 
derfor hele tiden med strukturen i arbeidet og 
kommuniksasjonen og innformsajonsflyten 
mellom styret i Norge og India. En del av det 
arbeidet er at vi nå får måndelige 
økonomirapporter. Vi har og sett det nødvendig 
å få egen regnskapsfører. Det vil si at her i Norge 
er det Espen og Åse som fører tallene, men at vi 
har en egen godkjent regnskapsfører som 
godkjenner dette. Dette er nødvendig for å bli 
godkjent av innsamlingsregisteret.  
 
Våre økonomiansvarlige i styret har arbeidet 
svært godt med å utarbeide og følge opp gode 
økonomirapporter fra India. Her er det store 
fremskritt. Vi har også fått gode 
tilbakemeldinger fra vår regnskapsfører på 
regnskapsarbeidet vårt. 
 

Dersom noen ønsker å gi en ekstra gave: 
Vårt kontonummer: 0539 33 85865 

 

Takk for støtten, hilsen oss i styret: Bjørghild, 
Åse, Espen, Elisabeth, Liv og Tove Erna 

 
HARIDAS er glad og fornøyd. 

 

Årsmøte 

Innkalling til årsmøte ble sent på mail til de vi har 
korrekt mailadresse til. Dokumentet er også lagt ut på 
hjemmesiden: www.indiaforeningen.no 
Hvis det er noen som har skiftet eller fått ny 
mailadresse – og som dermed ikke mottok dette 
dokumentet, er det fint om dere kan sende 
mailadressen deres til post@indiaforeningen.no.  
 
Protokollen legges ut på hjemmesiden når den er  
signert. 
 

LINSHA - lager sopekost av kokosblader 

 
 

"THUMBA, AHALYA, MEENA OG BHAVANI" 
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