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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 og i Sverige. Foreningen har som mål å gi økonomisk støtte til drift av Beracah 
barnehjem i Kerala, India. Barnehjemmet er et kristent barnehjem, men har barn fra andre 
religioner også. Målet er å gi vanskeligstilte barn en trygg og god oppvekst inkludert skolegang. 
Indiaforeningen har et særskilt fokus på at jenter skal få mulighet for utdanning. Vårt motto er: 
Beracah barnehjem: Din hjelp gir barna en fremtid! 
 
Beracah barnehjem drives av ekteparet Santosham og Pastor KC Sunny samt andre 
medarbeidere. Foreningen er en frittstående organisasjon, men har et nært samarbeid med 
ekteparet Sunny og styret i India.   
 

 

2. Året som har gått på Beracah 
 
Det bor pr. i dag 24 barn på barnehjemmet. Noen barn flyttet av ulike årsaker fra barnehjemmet.  
De som har fått nye fadderbarn er informert. Noen ønsker å støtte et fast barn, mens andre støtter 
alle barna. 
 
Vi har dette året arbeider videre med at foreldrene skal se viktigheten av at barna tar utdanning og 
at dette kan hjelpe dem ut av fattigdommen. Vi har hatt foreldremøter og besøksordning og håper 
at dette kan bidra til at barna og foreldrene bedre ser verdien i utdanning. Vi har støttet en jente 
med utdanning dette året. 

 
I mai var Santhosham og datteren Feba (25 år) på besøk i Norge. Reisen ble dekket av private 
innsamlede midler samt noe ble betalt av Indiaforeningen. Det var et nyttig og flott besøk. De 
hadde et tett program da de var her med en god blanding av sightseeing, møter, besøk til faddere 
og faste givere mm. Febaer aktivt med i administrasjonen av barnehjemmet og fikk en bedre 
forståelse for hvordan arbeidet drives i Norge.  

 
Linda Lindeberg var i høst på besøk på barnehjemmet. Hun bidrar med syskolen. Det er sydd flere 
handlenett på syskolen, men det er ikke helt ferdige. Linda skal sy på logo på nettene før de 
selges for kr 300 pr stk. Alle pengene gikk direkte til syskolen for innkjøp av nytt stoff mm.  

 
De som arbeide på barnehjemmet dette året var foruten om ekteparet Sunny; Geeta som er 
oppvokst på barnehjemmet og utdannet lærer og hennes mann Jobin. I tilegg er Valsan George; 
regnskapsføreren, Prince; sjåføren, Manoj; lærer og caretaker for guttene. På kjøkkenet arbeider 
Sarojini og Lovely. 
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Feba og Osteen; barna til Sunny og Santosham er nå 25 år. De studerer, men bidrar mye i helger 
og ferier.  
 
 

 Utover kostnader til drift av barnehjemmet har vi sent ekstra bidrag til: 
  

• Juleklær 

• Juleshow 

• Utdannelse (Sneha) 

• Bidrag til Norgestur Santosham og Feba 
 

 

3. Styret 
 

Leder:     Tove Erna Belland 
Nestleder/økonomi:    Kirsten Tandberg 
Fadder/faste giver ansvar:   Merete Brekne Aanestad  
Ekstern kommunikasjon/  Camilla Hansen  
informasjon:    Bjørg Tandberg 
     Jeanette Bø Kristensen 
 
I tillegg til disse er Bjørghild Hamre engasjert som prosjektleder for samarbeidet med UiS, og 
Linda Lindeberg med syskolen. 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 6 styremøter og 2 pakkemøter. Utenom dette har vi hatt en del kontakt via 
sms og epost. 
 
 
Saker som er drøftet i styret i Norge i 2017 er blant annet: 
 

• Informasjon til faddere og faste givere 

• Økonomi – og hva som kreves mht regnskap for registrering i innsamlingsregisteret.  

• Syprosjekt – Linda Lindeberg må drive og ta ansvar for dette. Ikke så mye arbeide er 
utført. 

• Sponsing og besøk for Feba ev. andre som driver barnehjemmet til Norge 

• Forberedelse av besøk fra styremedlem til barnehjemmet i India 

• Samarbeid med UiS 

• Utdannelse for jenter i India 
Det er sendt ut infoskriv i posten til faddere og faste givere i desember og juni. Utenom dette er 
det gitt informasjon og bilder på hjemmesiden (www.indiaforeningen.no). 

 

 

4. Medlemmer (faddere/faste givere) 
 

Vi har totalt 150 faddere og faste givere til barnehjemmet. 13 barnehager og 1 skole støttet barna i 
India. Utenom dette har vi fått flere sporadiske gaver. 
 
Vi anbefaler helst nye medlemmer å være faste givere, og støtte alle barna på barnehjemmet. Vi 
har imidlertid forståelse for at noen ønsker et eget fast fadderbarn. Dette prøver vi å imøtekomme. 
Hvert barn har flere faddere. Det har i 2017 etter vedtak på årsmøte kostet kr 250 per måned å 
være fadder/fast giver. Det aller meste av de innsamlede midler går til barna og til driften av 
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barnehjemmet. Pengene dekker mat, klær, omsorg, skolegang, medisiner og drift av 
barnehjemmet. Av de innsamlede midlene brukes kun et lite beløp (ca 6.7 %) til administrasjon 
her i Norge. Dette er til utgifter til hjemmeside, flybillett, porto, visa norgestur, gaver (mer 
informasjon om beløp i regnskapet 2017). 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.  

 
 

5. Planer videre  

 
Økonomiske planer:  
Den lave kronekursen har fatt store konsekvenser på det faste beløpet som vi sender til 
barnehjemmet hver måned. Det har vært nødvendig å redusere kostnadene med ca 5000 kr pr. 
måned. På årsmøte ble dette vedtatt, samt at vi kun kan sende penger til det mest nødvendige for 
å opprettholde driften.   
 
Dersom vi får inn ekstra midler eller store gaver er disse tiltenkt:  

• Vedlikehold av jeep og skolebuss 

• Økonomisk støtte til utdannelse for jenter – dersom øremerkede eksterne gaver mottas. 

 

Innhold vi vil arbeide videre med: 

• Hovedfokus på å ta inn hovedsakelig 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 – bruke trygghetssirkelen (COS – Circle of Security) som et verktøy. 

• Vurdere om hjemmesiden skal endres ytterligere. 

• Brønnøysundregisteret – vurdere søknad i Frivillighetsregistret 

 

 Tusen takk til nye og gamle faddere, faste givere, skoler, barnehager og   

      dere som har gitt gaver, for at dere gir barn en fremtid!!! 

 
9.5.2018 Tove Erna Belland, leder 
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