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Kommunemenn og kommunedamer 
gjør ukommunale ting

– etter å ha brevvekslet med Santosham siden 
jeg var 13 år, reiste jeg i 1996 til India for å oppsøke 
henne og hennes familie. Da jeg kom dit fikk jeg 
helt sjokk, sier Tove Erna. – Ikke hadde de ordentlig 
hus, ikke hadde de møbler og manglet stort sett alt.
 Familien bodde langt ute på landet, og det ville 
vært umulig å finne frem uten å ha gode hjelpere. 
Tove Erna smiler, – Men det var fantastiske 
mennesker! Vel hjemme i Norge igjen hadde 
ideene utviklet seg, og Indiaforeningen ble 
startet.
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Det finnes også et indisk miljø i Stavanger  
som de har kontakt med. Et par av disse har vært 
skeptiske til at barnehjemmet drives av lokale 
krefter i India. Men etter å ha vært på besøk  
på barnehjemmet kom de tilbake og var mektig 
imponert. Barnehjemmet har i tillegg et veldig 
godt rykte lokalt, noe som igjen bidrar til økt 
pågang fra vanskeligstilte.
– Men vi kan dessverre ikke hjelpe alle, sukker 
Tove Erna. – Vi har valgt å holde et særskilt fokus 
på jentebarn og å gi dem en utdanning. Kulturelt 
er det ofte de som faller utenfor, og det vil vi 
prøve å unngå.

tove erna reiser ned på besøk 31. mars. Da skal 
hun være i 10 dager, og hun gleder seg, selv om 
det i mange sammenhenger er tøft å se forholdene 
mange lever under. I tillegg får hun se gutten  
til Santosham som hun har gitt navn til, David 
Belland. Han er en liten kjempe.  
 På mange måter er det et under at vennskap 
basert på brevskriving skulle ende opp i drift av  
et helt barnehjem.
 
   

  

   

PorTreTTeT

Fra brevvenn  
til barnehjem
På Beracah barnehjem i India bor det mellom 30–40 barn. Noen vanskelig-
stilte, mens andre foreldreløse. Alle kan de takke Tove Erna Belland og hennes 
frivillige engasjement. Etter en reise til India for å besøke en gammel 
brevvenn, kom hun hjem med ideen om Indiaforeningen i bagasjen.

hoveDmålet til foreningen er å samle inn 
midler slik at Santosham og mannen hennes kan 
drive barnehjem på egen hånd. Alt arbeidet som 
gjøres i Norge skjer på frivillig basis, og ingen tar 
ut lønn. Foreningen mottar heller ingen støtte fra 
det offentlige. Det sitter seks i styret og Tove Erna 
Belland er styreleder, initiativtaker og primus motor. 

– i 2005 fikk vi endelig eget hus. Hus og eiendom 
er faktisk relativt dyrt i India, og for oss som driver 
en veldedig forening helt på egen hånd så er 

dette et stort løft, poengterer hun. – Barna som 
bor her, har forskjellig bakgrunn. Noen er foreldre-
løse, mens andre ikke har foreldre som kan ta vare 
på dem. Vi fungerer nesten som et slags barne-
vern. Nå er det lang venteliste for barnene.

Tove Erna understreker at de ikke ønsker at 
barnehjemmet blir for stort. Det skal være et lite 
barnehjem som de kan klare å håndtere gjennom 
oppfølging fra Norge.
 – Men vi stoler fullt ut på Santosham og hennes 
stab. Det er en forutsetning med en gjensidig tillit 
oss i mellom.

selv om inDiske normer og verdier på mange 
området kan skille seg fra våre, er det regler og 
byråkrati som må følges også i der. Nye forskrifter 
har blant annet kommet med krav om å skille 
gutter og jenter i separate hus på separate rom. 
Dette er, slik situasjonen er i dag, vanskelig siden 
det bare er et hus. Det ble forsøkt at guttene 
kunne bo i andre etasje, men dette er var tilstrek-
kelig i følge lovverket. Men Tove Erna har en plan.
– Vi jobber nå med å finansiere et nytt huskjøp,  
og har en drøm å få kjøpt en tomt ved siden av. 
Der kan de bygge et lite hus, i tillegg til i større 
grad være mer selvbergende med dyrking av 
grønnsaker og enkelt dyrehold. Men alt dette 
koster, påpeker hun. – Heldigvis har vi mange 
gode støttespillere og givere. Organisasjonen har 
blitt profesjonalisert de senere årene, men jeg vil 
påpeke at alt arbeid som legges ned fra mitt  
og styrets hold er frivillig og uten godtgjørelse. 
Uten de dyktige og engasjerte styremedlemmene 
hadde dette arbeidet ikke vært mulig!

 www.indiaforeningen.no 

 Foreningen har også egne sider på Facebook  
–  Beracah Barnehjem

les mer




