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Nytt fra Indiaforeningen –  november 2015 

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

 

Nyheter fra Beracah barnehjem:  

Det er 24 fantastiske barn som bor på Beracah nå.  Også dette året har det vært noen endringer – 
noen har flyttet og noen nye har flyttet inn.  Det var i år få jenter som søkte. Det er nå 12 gutter og 
12 jenter – 24 barn på barnehjemmet. 

Vi regner med at dette endrer seg neste år. De som har barn som har flyttet ut har blitt kontaktet av 
en av oss i styret. Vi håper dere fortsetter som faddere eller faste givere. Behovet er fremdeles stort 
selv om det er en positiv utvikling for India. De aller fleste barna på barnehjemmet har vært utsatt for 
vold, misbruk og/eller alkoholisme i familien. De kommer fra svært fattige familier.  De fleste gutter 
flytter ut når de er ferdige med ungdomsskolen, mens vi ønsker at jentene skal bo der til de har 
fullført utdanningen. 

Barna på barnehjemmet er  i alderen 4 -17 år. Barnegruppa fungerer veldig fint sammen, og Sunny 
skryter av de voksne som er ansatt der nå. Ei av de største jentene som kom i juni har noen 
utfordringer, som de håndterer så godt de kan. Ungdom i India har en del av de samme 
utfordringene som de i Norge har. Vi har gitt en del veiledning, men opplever at de i India ”gjør de 
rette tingene”.  Santosham har også et ekstra fokus på denne jenta. Bakgrunnen hennes er preget av 
vold og misbruk fra en far som tilslutt forlot henne og moren – uten noen ting.  Moren er alvorlig syk. 
Vi håper at jenta kan utvikle seg positivt og få utdanning og noen gode år på barnehjemmet.  Dette er 
kun en historie i av mange…… 

Det er litt utskiftninger i personalet fra år til år. Dette er nok ikke til å unngå. Både Manoj (warden for 
guttene) og Liji (warden for jentene) har bachelor grad. De gjør en god jobb med både leksehjelp og 
hjelp i de daglige rutinene.   

Geeta på 23 år som giftet seg i januar, har nå fått baby. Etter det vi forstår skal ha hete Glen  

Besøk fra styreleder Tove Erna i oktober: 
Det var et uforglemmelig to ukers besøk på barnehjemmet. Etter 6 dager kom 5 til. Det var professor 
i sosialt arbeid ved UiS; Kari Søndenå, masterstudentene Kristina og Cecilie og hennes datter Isa på 5 
år, samt Bjørghild Hamre som er prosjektleder i Indiaforeningen – for samarbeid med UiS . Tove Erna 
bodde på barnehjemmet stort sette hele tiden og hver dag ble det arbeidet både i forhold til barna, 
personalet, ledelse og administrativ arbeid. Dagene ble brukt til blant annet å bli kjent med barna, 
lekse- og lekehjelp, rydding og sortering av leker/utstyr, veiledning og oppføling av personalet, møter 
og annet administrativt arbeid, diskusjoner og prioriteringer om fremtiden. 
 
 Alle barna ser ut til å ha det veldig bra. De synger mye, smiler og ler. Noen snakker også litt engelsk. 
De hadde et fantastisk show for oss gjester med både nasjonal og internasjonal musikk og dans. 
Barnehjemmet drives med varme og omsorg – og det er god stemning. Tove Erna ledet et jentemøte 
for de 7 eldste jentene. Vi snakket om drømmer og mål for fremtiden. Alle ønsker seg en utdanning 
og er takknemlige for den muligheten de nå har fått. Så gjenstår det å se om en far, mor eller annen 
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slektning prioriterer annerledes, og om de heller skal giftes vekk, jobbe eller passe småsøsken eller 
foreldre. 

Det er også rom for utvikling og forbedringer i forhold til kvaliteten på barnehjemmet. Vi ønsker;  
-mer tid til lek og bruk av leker i hverdagen (initiert av Indiaforeningen) 
-mer effektiv leksehjelp samt motivasjon av barna til å gjøre det bedre på skolen (initiert av ledelsen  
i India). Det er mulig at dagsrytmen blir litt endret i forhold til dette. 
-større fokus på mat og kosthold – bla ikke så mye hvit ris (initiert av ledelsen i India) 
-personalet som har mer pedagogisk kompetanse bla i COS (felles initiativ Norge – India) 

Personalet var flotte og dyktige.  
-vi diskuterte vi oppstart av syskolen. Planen er å starte i det små  i januar 2016. Vi har fått en 
sydame som skal lære opp et par av jentene, samt tilby kurs for to, tre fattige damer/jenter fra 
nabolaget.  Ansvarlig for dette arbeidet er Linda Lindeberg. 
-vi hadde personalmøte og kompetanseheving i COS (Circle of Security – eller Trygghetssirkelen). 
Dette er et pedagogisk verktøy som viser hvordan vi bedre kan gi barnet tilpasset omsorg, større og 
utfordringer. Ved bruk av trygghetssirkelen kan vi bedre se barnet innenfra – og bruke deres 
handlinger som utgangspunkt for hvordan vi skal møte dem. Vi ønsker å ha et  4 dagers kurs for 
personalet i COS/betydningen av lek neste gang vi er i India. 
-Kari og Tove Erna hadde et personalmøte om lek; hva er lek? hvorfor leker barn? Hvilken betydning 
har lek og leketøy for barns utvikling og læring? 

Ledelse, økonomi og administrative oppgaver.  
Dette fungerer nå veldig bra.  Vi er godt fornøyd med de gode regnskapsrapportene som sendes 
Norge hver måned, og ikke minst Espen i styret som har så god kontroll på dette  Vi snakket mye 
om planlegging av videre arbeid, drømmer og prioriteringer fremover. Det er fremdeles noen 
utfordringer mht kommunikasjon pga kultur, språk, PC-kunnskaper osv. 

Andre fysiske behov og forbedringer det er behov for: 
-å bygge et nytt hus til guttene. Planen er å bygge et lite hus, som tilrettelegger for ulike behov, og 
som ev. kan bygges på etter hvert. Dette blir nok det neste spareprosjektet til Indiaforeningen.  
-ny vaskemaskin og kjøleskap 
-ferdigstilling av muren rundt guttenes tomt (pga. sikkerhet) 
-innkjøp av elektrisk symaskin, diverse møbler, utstyr og  utbedringer mht rom til syskolen 
-lage et grovkjøkken ute – det lages mye mat med åpen ild – og det blir alt for mye røyk inne. 

Tusen takk for alle som gav penger, sko, klær, tegnesaker, spill og andre gaver til barna og/eller 
barnehjemmet. Alle fikk sko (som var samlet inn før avreise). Vi dro på tur til et Planatorium samt på 
stranda, hadde is og snop to ganger    
Tusen takk til Bjørghild og Kari for gode innspill og god hjelp i India. Vi håper på et videre samarbeid! 

TUSEN TAKK også til alle som har samlet inn penger til barna på FN-dagen. Deres bidrag er til veldig 

stor hjelp for Indiaforeningen.  
 

Med ønske om en god jul og et godt nyttår fra oss i styret: Åse, Espen, 
Merete, Kirsten, Camilla og Tove Erna.  
 
Følg oss på facebook på ; Beracah Barnehjem og på hjemmesiden vår: www.indiaforeningen.no 
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