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Infoskriv desember 2020 
Santhosham, Sunny, David og barna hilser til dere i Norge; «God bless you all». De håper at 

alle har det bra, og takker for all hjelp og støtte. Det er vanskelige tider her hjemme, men også 

svært vanskelig for de fattige i India. Det er stort behov for økonomisk støtte til jentene, de to 

guttene og deres familier i India. 
Indiaforeningen har mottatt søknader og sagt ja til å støtte ytterligere fem jenter i tillegg til de 

16 barna vi allerede hjelper. Barna er friske og har for tiden undervisning gjennom TV. TV-

sendingene er gratis og overføres på en statlig kanal som heter Victory TV. Nå i pandemien 

har mange av barna det vanskelig da flere av de foresatte har mistet jobbene sine og da også 

inntekten som de lever av. Flere har flyttet ut på landet eller til familie som bor på landsbygda 

for å klare seg. Det er tryggere der. Alle må bruke maske og flere kan ikke være sammen. Buss 

og kollektivtrafikk fungerer ikke. Flere bor også i såkalte «containment zones». Dette er 

spesifikke geografiske områder hvor Covid-19 positive tilfeller finnes i stort antall. Disse 

sonene er opprettet for å kartlegge og forhindre lokal overføring av smitten.  

 

På forrige styremøte ble det vedtatt å sende ekstra støtte til familiene på grunn av vanskene 

de opplever i forbindelse med pandemien. Santhosham hilser; «all are very happy for the extra 
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help, and it is very helpful because many are not having job these days. Most of them wanted 

to ask you, but they did not because we are already helping their kids. If we can do more like 

this extra help, it will be great in this situation. We are calling our children and their parents, 

and having conversation about the situation and needs. Now almost all are jobless».  

Familien Sunny bor for tiden på Beracah. De har det bra, og er glade for å bo hjemme igjen. 

Dagene går med til bla å rydde, vaske, male og fikse opp huset som nå har stått tomt i 2 år. De 

har fått midlertidig tillatelse til å bo der inntil videre da huset de normalt leier er i containment 

zone.  

Fire nye jenter har søkt om stipend til høyere utdanning i vårt Utdanningsfond. Styret er 

positive til søknadene, men avventer mer informasjon før vi tar en endelig avgjørelse. Vi 

støtter allerede fire jenter som er under utdanning, og skal nå sende støtte for neste års 

skolegang til disse.  

Det nye styret ble konstituert på styremøte i september. Tove Erna fortsetter som leder, 

Kirsten som nestleder og økonomiansvarlig, nytt styremedlem; Helene som er ansvarlig for 

oversikt og oppfølging av barna, Tone er ansvarlig for oversikt og oppfølging av studenter 

under høyere utdanning, Bjørg informasjonsansvarlig med ansvar for hjemmeside og 

facebook, og Merete har et særskilt ansvar for oppfølging av barnehagene.  

Tusen takk til alle barnehagene i Rogaland som støttet jentene gjennom å samle inn penger 

på FN- dagen. Det ble en annerledes FN dag for de fleste, siden en ikke kunne samles i 

barnehagene, men uansett ble det samlet inn et flott beløp – ca. halvparten av beløpet 

sammenlignet med 2019. Vi er veldig takknemlige for denne støtten og det bidrar til å kunne 

hjelpe mange barn de kommende år.  De fleste foreldre valgte å bruke vipps. Det er sendt ut 

takkebrev til alle barnehager med opplysning om hvor mye den enkelte barnehage har samlet 

inn. I tillegg har vi mottatt ca. kr 6.000 som ikke var merket med barnehage, så summen i den 

enkelte barnehage kan være større enn påført beløp. Igjen takk til alle barna, foreldrene og 

personalet for stor innsats. 

For mange har det blitt en tradisjon å gi et ekstra bidrag til jul gjennom vår aksjon «støtt ei 

jente med ny kjole til jul». Vi samler inn penger slik at alle barna skal få en kjole eller et nytt 

antrekk til jul. Dersom du ønsker å bidra kan du vippse 150 kr til Indiaforeningen #23624, (eller 

betal til konto nr: 0539.33.85865). Husk å merke med julegave. 

Fint om du velger å abonnere på hjemmesiden vår (www.indiaforeningen.no). Her legger vi ut 

informasjon til faddere og givere fortløpende.  Lurer du på noe er det bare å ringe; 90754384, 

eller sende en epost til post@indiaforeningen.no så skal vi svare og informere så godt vi kan. 

Dere som fremdeles betaler med giro oppfordres til å heller legge inn fast trekk i egen bank 

(Konto nr: 0539.33.85865 – husk å merke ned navn). Dette for å lette arbeidet vårt.  

Styret i Indiaforeningen takker alle bidragsytere; faddere, faste givere, skoler og 

barnehager for all hjelp og støtte gjennom året som har gått, og ønsker dere samtidig en 

riktig god jul og et godt nytt år  

 

Tove Erna, Kirsten, Bjørg, Merete, Helene og Tone 
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