
    

1 

 

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

 

Årsrapport 2019 
1. Innledning 

2. Året som har gått  

3. Styret og styrets arbeid 

4. Medlemmer (faddere/faste givere/gaver) 

 

 

1. Innledning  

Indiaforeningen har eksistert som en privat forening siden 1998, men ble 27.10.08 registrert som forening i 

Brønnøysundregisteret.  Foreningen har sitt sete i Stavanger, men har medlemmer fra hele landet.  

Foreningen har som målsetting å gi vanskeligstilte barn hjelp med skole og oppvekst, samt støtte jenter med 

høyere utdanning. Vårt motto er: din hjelp gir barna en fremtid! Indiaforeningen har et særskilt fokus på at 

jenter skal få mulighet for utdanning.  

 

Indiaforeningen støttet tidligere Beracah barnehjem. På grunn av kristen forfølgelse ble det bestemt at de 

barna som hadde mulighet for det skulle bo hjemme. Disse barna får månedlig oppfølging i form av 

pengestøtte samt besøk eller telefon fra David Belland Sunny og Santosham Sunny (Davids mor). 

Foreningen i Norge er en frittstående organisasjon, men har et nært samarbeid med ekteparet Sunny og 

styret i India; Beracah Foundation.  

 

 

2. Året som har gått 

16 barn/ungdommer; 12 jenter og 4 gutter i alderen 5 – 20 år, har fått hjelp i hjemmet sitt dette året. Barna 

og ungdommene har fått fast økonomisk støtte av Indiaforeningen hver måned til skoleutstyr, transport, mat, 

medisiner og annet.  De er fulgt opp via hjemmebesøk, besøk til familien Sunny og telefonsamtaler.  

 

Det er opprettet et utdanningsfond hvor jenter kan søke om tilskudd til høyere utdanning (bachelor). Vi 

mottok flere søknader og har godkjent 4 av dem.  Vi støtter nå tre jenter og David Sunny. I tillegg har ei 

jente fått støtte til siste år på masterutdanning.  

 

Rettsaken pågår fremdeles, men var forventet ferdig i løpet av våren 2020, men ble utsatt pga. covid. Det er 

fremdeles ikke mulig å bo i barnehjemmet, men nå i 2020 er de på besøk der, vasker og maler. Vi håper å få 

en avklaring på hva huset skal brukes til om ikke alt for lenge, men alt avhenger av rettsaken.  

 

Utover vårt faste bidrag til barna har vi sendt ekstra bidrag til en brønn til en familie med fire jenter og 

julekjoler/klær til barna for penger som vi fikk inn på en Facebook aksjon (kr 5.900).  

 

 

3. Styret 

Leder:       Tove Erna Belland 

Nestleder/økonomi:      Kirsten Tandberg 

Fadder/faste giver ansvar:     Tone Frøystein  

Ekstern kommunikasjon/informasjon:   Bjørg Tandberg 

Styremedlem      Merete B. Aanestad 

Alt arbeidet i Indiaforeningen utføres ut fra idealistiske motiv. Styremedlemmene gjør alt arbeid på fritiden, 

og mottar ikke lønn eller andre godtgjørelser for arbeidet. Det er avholdt 7 styremøter, 2 pakkemøter og 

årsmøte i løpet av 2019. Utenom dette har styret jevnlig kontakt via sms og epost. 
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Det har vært et rolig år i forhold til oppfølging av barna og de som får støtte i Utdanningsfondet. David har 

fulgt godt opp i forhold til administrativt arbeid. Det har pga. flom og sykdom ikke vært utført så ofte 

hjemmebesøk som ønskelig.  

 

I desember var Helene Veenstra – datter til styremedlem Bjørg Tandberg, på besøk hos familien Sunny og 

også hjemme hos to av jentene vi støtter. Besøket gjorde sterkt inntrykk på henne, og hun har nå meldt seg 

inn i Indiaforeningen.  

 

Saker som er drøftet i styret i Norge er bla: 

 

• Informasjon til faddere og faste givere 

• Videre arbeid og drift hvordan blir veien videre 

• Økonomi og ulike ekstra bevilgninger.  

• Forberedelse og etterarbeid i forbindelse med besøk fra Helene  

• Vurdere søknader og fatte vedtak i forhold til utdanningsfondet.  

 

Det er sendt ut infoskriv i posten til faddere og faste givere i juni og desember. I tillegg er det gitt 

informasjon og bilder på hjemmesiden (www.indiaforeningen.no) og på Facebook. 

 

 

4. Medlemmer (faddere og faste givere) 

 

Vi har totalt 103 faddere og faste givere I tilegg er det 13 barnehager som støtter Indiaforeningen. Utenom 

dette har vi fått noen sporadiske gaver. Antall faddere og givere er noe redusert, men har holdt seg ganske 

stabilt. Vi har i 2019 ikke hatt fokus på å øke antallet givere – da vi avventer hvordan driften blir fremover. 

 

Vi anbefaler nye medlemmer å være faste givere, og støtte alle barna. Vi har imidlertid forståelse for at noen 

ønsker et eget fast fadderbarn. Dette prøver vi å imøtekomme. Flere barnehager støtter et fast barn. 

 

Månedlig innbetaling er kr 250 for å være fadder/fast giver. Det er fremdeles noen som betaler mindre – 

pga. at gammel ordning henger igjen. Det aller meste av de innsamlede midlene går direkte til barna. 

Pengene dekker mat, klær, omsorg, skolegang, høyere utdanning, medisiner, administrasjon, lønn og 

husleie. I tillegg har mye av de innsamlede midlene gått til sparing til utdanningsfondet. Vi ser at for å 

komme ut av fattigdommen er utdanning det aller viktigste, og ønsker å prioritere og støtte jenters 

utdanning.  

 

Av de innsamlede midlene brukes 6,8% til administrasjon her i Norge. Dette er utgifter til hjemmeside, 

regnskapsfører, porto, konvolutter. Årsaken til at vi kan holde de administrative utgiftene på et så lavt nivå 

er fordi alt arbeid i styret utføres uten lønn eller annen godtgjøring. Det var ingen reise for styret til India i 

2019. 

 

 

Tusen takk til alle faddere, faste givere, barnehager og til dere som har gitt gaver, for at 

dere gir barn en fremtid, og unge jenter mulighet til utdanning. 

Din hjelp gjør en forskjell!!! 

20.5.2020 Tove Erna Belland, leder 
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