
 

Indiaforeningen 
Org nr. 992653264 
Tove E. Belland 
Madlavollveien 29 
4041 Hafrsfjord 
Email: post@indiaforeningen.no 
Tlf: 52908945/90754384 

Nytt fra Indiaforeningen –  juni 2014 

Din hjelp gir barna en fremtid!  
- med fokus på å gi jenter utdanning 

 

Nyheter 

Alle barna på Beracah klarte seg bra på skolen, og fortsetter en klasse over. Flere av barna har 
vært hjemme på besøk hos foreldre eller familie i ferien. I Calicut der barnehjemmet ligger 
starter skolen opp igjen i 2. juni. Før det vil det være noen dager på barnehjemmet med 
forberedelser til skolestart. Vi sender alltid litt ekstra penger ned i mai som skal gå til bøker og 
skoleutstyr. 

Det er alltid litt utskiftninger av barn i mai/jun, noen flytter ut og andre flytter inn. De av dere 
som er berørt vil få direkte informasjon på mail om dette. Mer informasjon om dette i neste 
infoskriv.   
 
Santosham forteller: “Recently the medical department child welfare and social welfare of staff visited here and 
they checked boys and girls rooms, kitchen, and all premises all of them were satisfied on our work and given a 
good certificate to the institution. They priced the Norway support”. 

Vi har mottatt takkebrev fra Stephy. Hun har nå fullført 2. året på sykepleierutdannelse.  

Styret har besluttet å inngå i et samarbeid med Linda Lindeberg angående et syprosjekt i forhold 
til syopplæring for jenter og damer. Dette arbeidet har uante muligheter og vi er helt i 
startgropen av å få til noe som vi tror kan bli et fantastisk prosjekt. Vi vil holde dere nærmere 
informert om hvordan det utvikler seg.  

 

Økonomi og videre utfordringer: 
De store ting vi har sendt ekstra penger for siden sist informasjonsbrev er: til ulike bilforsikringer, offentlige 
gebyrer for godkjennelser for driften, maling av huset(ene), nye dekk til bil, mur rundt den nye tomten, penger 
til kyllinghus og x antall kyllinger, og penger til skolestart 2014. 
 

Utbedre noen mangler på hovedbygget – på kjøkkenet: vifter og hyller til oppbevaring 
 Vaskerenne og mer vann til vasking - bak huset 

 Jevnlig vedlikehold og maling 

 Vedlikehold av jeep og skolebuss 

 Total oppussing av det nye huset, inkludert bad 

 Sette opp gjerde rundt tomten på den nye tomta 

 Fikse opp ny tomt, nytt hønsehus 

 Reparasjon av to Pc er som ikke virker  

Vi vil rette en stor takk til dere som arbeider hos Fylkesmannen i Tromsø. De valgte å gi et stort 
beløp fra et fond, som ble samlet inn blant medarbeiderne der. De ønsker at pengene skal  gå til 
syprosjektet.  
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Innhold vi vil arbeide videre med: 
 Hovedfokus på å ta inn hovedsakelig jenter, samt å støtte og gi tilbud om utdanning spesielt for jenter. 

 Jobbe med foreldresamarbeidet på barnehjemmet, gjennom at de har foreldresamtaler og foreldre 

møter i India. 

 Fortsette med pedagogiske innspill til personalet på barnehjemmet – når vi besøker barnehjemmet.  

 I styret i Norge: justerer infofolderen vår samt oppgradere hjemmesiden. 

 

Styrets arbeid: 
I april gjennomførte vi årsmøte i Indiaforeningen.  Protokollen og årsrapporten blir lagt ut på 
hjemmesiden, for dere som er mer interesserte. Årsrapporten skisserer de aktiviteter som ble 
gjennomført i 2013, og kan være interessant lesing.  

Vi retter en stor takk til Bjørghild Hamre som har vært styremedl em i 11 år. Hun har nå valgt å la 
andre ta over sitt styreverv. Merete Brekne Aanestad ble valgt som nytt medlem. Merete har 
vært fadder siden barnehjemmet startet. Hennes oppgaver vil være å ha oversikt over faddere og 
faste givere, samt å ha oversikt over barna på barnehjemmet. Hun vil også tildele barn til 
faddere, eller gi dere info dersom barna av ulike årsaker ikke lenger bor på barnehjemmet. 
Camilla Hansen har også vært fadder siden barnehjemmet startet og har i tilegg vært 2 ganger på 
besøk på Beracah. Hun ble valgt til vara og vil delta på styremøtene. Vi takker igjen Bjørghild, og 
ønsker de to nye velkommen i styret.  

Hilsen oss i styret: Åse, Espen, Merete, Liv, Tove Erna og Camilla.  

 

Reisebrev fra besøk på Beracah barnehjem:  
9 januar satte jeg, Tove Erna og min datter Naomi på 11 kursen mot India. Vi skulle besøke og faktisk få bo på 
Beracah Barnehjem. Vi var spente begge to, på hvordan det skulle bli med alt fra mat, doforhold, madrasser, 
lekekamerater med mer. Alt ble mye bedre enn vi var forberedt på!!! 
 
 Naomi og jeg ble møtt med flotte blomster på flyplassen. Det var fantastisk å se våre indiske venner igjen. På 
barnehjemmet ventet resten av barna spent. De var pyntet og opprømte da vi ankom barnehjemmet. I løpet av 
dagene vi tilbrakte der fikk vi mange gode opplevelser.  Det var mye som berørte oss, men også noen historier 
eller observasjoner som gjorde oss triste.  
 
De gode opplevelsene var mange. Noen av dem var: 

 At barna var sunne, friske og veldig glade. 

 At den nye tomta ser ut til å ha et stort potensial – selv om veldig mye arbeid gjenstår der. 

 At huset var malt og veldig flott – sikkerhetstiltak som rekkverk og nye trapper er montert overalt 
der det er behov. 

 Å se gleden over dokkene jeg hadde med og hvordan barna lekte med dem. Og samtidig få 
oppleve at så mange i Stavanger bidro med dokker. Takk! 

 Å se hvordan barna tødde mer og mer opp etter hvert som vi ble kjent. De aller fleste var 
forsiktige, men imøtekommende og smilende fra begynnelsen. Det tok ikke lang tid før det gikk på 
fingerspråk, engelsk og Malajalam! 

 Å se deler av juleshowet – som rørte meg til tårer. Å se så stolte barn, som får vist sine talenter og 
har øvd og øvd på noe de liker og mestrer – og bare gir alt – var en fantastisk opplevelse. 
Selvfølelsen deres må ha steget flere hakk! 
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 Å se Meenas glede og yre forventning da hun åpnet brev, fotobok og gaver fra sin fadderfamilie. 
Hun strålte! Hun var helt inneforstått med at hun måtte dele på noen av tingene, og gjorde det 
med glede.  

 Å oppleve de minste barnas første besøk på sirkus, og at lille Sneha sovnet i fanget på sjåføren på 
barnehjemmet, som viste henne flott omsorg. 

 Å se at de som arbeider på barnehjemmet står på og gjør en god jobb. Vi hadde personalmøte 
hvor tema var syn på barn, trygghetssirkelen, organisasjonskart, roller og ansvarsfordeling. De 
ønsket å ha et slikt møte hver gang det var besøk fra styret.  

 At Sunny og Shantosham var så positive til mine innspill og nye ideer til for eksempel ”caretaker” 
rollen.  

 Å få være en rollemodell både mht tannpuss, synge godnattsanger for de minste og ikke minst 
også sette varme grenser når det var behov for det. 

 5 symaskiner står klare til å bli brukt mer aktivt. Mer info i senere infoskriv. Vi må ruste opp 
syhuset – slik at dette arbeidet kan starte for fullt. 

 Et rørende foreldremøte med flere av mødrene. Dette var første gang jeg deltok på et slikt møte. 
Det var en stor opplevelse for meg. Kvinner og barn har hele tiden vært vårt hovedfokus. Jeg 
hadde et kort innlegg for mødrene hvor tema bla var trygghet og omsorg, samt  viktigheten av 
utdanning spesielt for jenter. Utdanning kan være det første leddet til å gi barna en bedre fremtid. 

 En besøksdag for foreldre og familie annenhver lørdag – hvor Santosham har holdningsskapende 
samtaler med hver og en av dem. De får anledning til å se og være med barna under trygge 
forhold. Gjensidig tillit kan vokse frem, og på sikt kan dette føre til at mødrene vil prioritere at 
jenter får utdanning. 

 Å få bo på barnehjemmet og følge hverdagen til barna og de ansatte, selv om madrassen var ca 1 
cm…  
 

 
De mer triste opplevelser er: 

 Å se hvordan noen av de minste barna ikke var vant med og klarte å dele på lekene. De vil ha alt selv. 
De har aldri eid eller fått noe før – og må lære dette…. 

 Å bli bedt om å sove i samme seng som jentene – de minste har et stort behov for voksenkontakt  

 Besøk av Jobin og hans bestemor. Han og broren flyttet fra barnehjemmet for et par år siden, pga at 
faren ville ha dem hjem for å jobbe. Faren er nå forsvunnet igjen – moren har kreft og er på sykehuset, 
og bestemoren kan ikke ta seg av gutten. Hun må være med moren. Jobin har ikke gått på skole dette 
året. Vi håper å hjelpe denne gutten.  

 Møte med mødrene – var både godt og veldig trist samtidig. Å høre den enkelte kvinnes triste historie 
er tøft. Det var godt å gi dem bekreftelse på at ved å velge å ha barna på Beracah viser de at de elsker 
sine barn.  Istedenfor å la dem vokse opp med vold, kriminalitet, alkohol, lite mat, ingen trygghet og 
regler, rutiner, skolegang osv… gir sitt barn en mulighet til skolegang og ev. utdanning – og til å komme 
ut av fattigdommen. 

 Mange enkelthistorier omkring de barna som har flyttet ut fra barnehjemmet. Disse barna kan deles i 
noen hovedkategorier: Noen flytter hjem fordi: foreldre eller familie kan tilby barna et godt liv selv. 
Noen ungdommer vil ikke forholde seg til regler og rutiner på barnehjemmet (det er viktig å tenke på 
at dette ofte er barn som er vant til å leve på gata – og styre livet sitt selv – fra de er helt små). De 
fleste  barn vil ”passe på” moren sin (slik vi også ser her i Norge der det er omsorgsvikt). Noen vil ikke 
at jentene skal være der etter at de er i puberteten, de vil gifte dem vekk. Noen trenger barna hjem 
for at de skal jobbe, tjene penger, passe søsken eller bestemor.  

 Å se hvor lav standard Kamelas (kjøkkenhjelpens) hus og kjøkken hadde, men det positive er at Sunny 
ønsker at vi skal prøve å få samlet inn penger til dette. Han er en raus mann! Vi trenger penger til 
dette o 

 
Arbeidet går fremover og barna trives og har det veldig godt på barnehjemmet Dette er bare noen få tanker 
etter besøket i januar. Vi er kommet så langt og er på veldig god vei. Sammen utretter vi i Indiaforeningen store 
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ting!!! Det er med en enorm ydmykhet, takknemlighet og glede at jeg kan takke dere for at jeg får anledning til 
å holde på med dette givende arbeidet. Dette er takket vært alle dere faddere, faste givere, foreninger, skoler, 
barnehager og alle dere som bidrar med pengegaver, at dette er mulig. Tusen takk for penger og den tilliten 
dere har til oss i Indiaforeningen. Din hjelp gir et barn en bedre fremtid!!! 
 
 
Mvh 
Tove Erna Belland, Leder i Indiaforeningen. 
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