
 

Infoskriv juni 2019 
Santhosham og de andre i India hilser;  

“Dear loving sponsors. Hope you all are fine and happy. I am starting this letter with vote of 

thanks, love and blessing. Thank you all very much for helping Beracah foundation (the 

organization in India) and my family, for many years. We are very thankful for each sponsor 

and country Norway, and thank you for future help that you are doing, and for standing with 

us and our organization. 

The circumstances are changed for few months, but we thank you and God for that we can 

continue our work in other way (education help etc ) and receiving help from you. And we are 

planning to continue the project and would like to reopen children’s home if possible. Hope 

you all will be with us for our bright future of Beracah foundation one way or another. 

We are very thankful for helping us in our present situation, so please continue to help us. 

We will continue Beracah foundation. It is our vision, it will never stop. Thank you very much 

to each of our sponsors and helpers. And requesting you all for prayer and concern for 

Osteen’s case and his future. Thank you very much” 

---------------------------------- 

Dette året har vi støttet 18 barn i hjemmet sitt med et månedlig bidrag. Pengene er brukt til 

skolegang, mat og klær. Vi har fulgt opp barna og ungdommene gjennom telefonsamtaler og 

besøk. Alle har det bra, har god helse og besto eksamen. De har hatt sommerferie og starter 

skolen igjen nå i juni. Vi har akkurat mottatt rapporter fra alle barna, der de beskriver hvordan 

de har det, hva de liker å gjøre og hva de vil blir når de blir voksne 😊. Det er blant annet 

politi, sanger og sykepleier. Indiaforeningen vil fortsette å hjelpe disse barna, slik at de får et 

bedre liv.   

Selv om grunnskole er obligatorisk for barn i India, får mange jenter ikke høyere utdanning. I 

en søskenflokk vil guttenes skolegang bli prioritert foran jentenes. Hva er det med India og 

jenter? En studie har pekt ut India som et av verdens mest risikable land å være kvinne i, målt 

på seks parametere: helse, seksuelle overgrep, kulturell og religiøs undertrykkelse, adgang til 

ressurser og risiko for å bli utsatt for menneskehandel. Jenter og kvinner har en annen rolle 

enn gutter og menn i India. Diskrimineringen fortsetter hele livet ved at gutter får bedre mat, 

mer legehjelp og bedre tilgang til skole og utdannelse. Det er flott å observere at vår egen 

statsminister – Erna Solberg – har satt likestilling og utdanning for jenter på dagsorden under 

sitt første offisielle besøk til India i januar i år. I India er det langt igjen til likestilling. Hver tredje 

kvinne i India har blitt fysisk mishandlet – på landsbygda er tallet høyere. En av fem indiske 

jenter har opplevd å bli forfulgt og trakassert og vi hører gjennom nyhetene om 

gjengvoldtekter.  
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I februar var to faddere og tre styremedlemmer i bryllup hos Feba, datteren til Santhosham 

og Sunny, i Kerala i India. Det var en stor opplevelse, og vi traff mange barn som får hjelp nå, 

og også mange som tidligere bodde på barnehjemmet. De hilser til faddere og givere i Norge, 

og kan ikke få sagt mange ganger nok hvor takknemlige de er for den hjelp de har fått fra dere.  

 

 

Her er brudeparet Feba og Sobin, sammen med foreldrene; Santhosham og Sunny, brødrene; 

Osteen og David og faddere og styremedlemmer fra Norge. 

Indiaforeningen har i alle år vektlagt å gi 

hjelp til jenter og deres skolegang. Vi har nå 

opprettet et utdanningsfond, slik at flere 

kan få hjelp. Fattige jenter kan søke om 

støtte til høyere utdanning.   

Indiaforeningen ønsker at jenter skal ha en 

stemme og at de selv skal få avgjøre viktige 

saker i eget liv og ikke minst at de skal få 

tilgang til de samme ressursene som menn. 

Dette bidrar du til gjennom støtten din til 

Indiaforeningen. Vi kan derfor sammen 

bidra til å gi jenter en bedre fremtid. 

Her er Tove Erna og Sneha. Indiaforeningen 

har betalt for hennes bachelorutdanning 

som ingeniør og nå første år på master 

utdanningen. 



 

 

      

Tusen takk til dere som gav sko og klær til barna og de voksne i India. De var så glade for det 

er et stort behov for gode sko. Her er et par bilder av Geetas to barn, som begge fikk nye sko. 

Geeta er oppvokset på barnehjemmet. Det var stor stas med rosa sko til den lille gutten, og til 

alle de andre. 

I tillegg til hjelp til barna og utdanning, har vi også bevilget penger til en brønn til en familie 

på landsbygda. De har fire jenter, som vi støtter med skole, og har selvsagt stort behov for 

vann. Dette vil være til stor hjelp for jentene og også naboene. Tidligere måtte de gå over en 

km for å få vann.   

 

 



Saken mot sønnen Osteen pågår fremdeles, men blir trenert hele tiden. Rettsaken skulle 

starte i april, så den 29. mai. De var klare og ventet, men ingen jury møtte. Det er helt 

ufattelig og umenneskelig at noen kan behandles på denne måten. Advokaten sier det kan ta 

opptil 6 måneder til. Familien har det svært vanskelig på grunn av dette, men håper og tror 

at rettferdigheten skal seire og at Osteen skal bli trodd.  

 

Mandag 27.mai holdt Indiaforeningens årsmøte i Stavanger. En stor takk til dere som deltok. 

Det er viktig for oss med tilbakemeldinger og at det er flere som er med å fatte vedtak. Til 

neste årsmøte vil vi prøve å sende ut mail til alle faddere og givere i forkant, i tillegg til 

facebook (Indiaforeningen) og på hjemmesiden vår (www.indiaforeningen.no).  Vi håper da 

på et større oppmøte. Dersom du abonnerer på hjemmesiden får du tilsendt mail hver gang 

det legges ut ny informasjon. Om du ikke mottar E-mail, men ønsker det fremover, går du inn 

på hjemmesiden og trykker på fanen som heter «Abonner på nyheter» og legger inn din e-

mail adresse. 

Saker som ble diskutert og vedtatt var:  

 Godkjenning av årsrapport fra 2018 – finnes på hjemmesiden. Enstemmig vedtatt 

 Godkjenning av årsregnskap 2018 og budsjett 2019. Enstemmig vedtatt.  

 Indiaforeningen skal fortsette å støtte de barna vi allerede har nå, i hjemmet sitt, så 

fremt nødvendig dokumentasjon og rapporter sendes fra India. Per i dag er det 18 stk. 

Enstemmig vedtatt 

 Opprette et utdanningsfond, og gi støtte til høyere utdanning til jenter. Det er nå 6 

som vil søke om dette til Indiaforeningen. Vi vurdere ut fra søknad. Enstemmig vedtatt 

 Justering og endring av vedtektene, slik at også andre prosjekt i India kan prioriteres i 

regi av Indiaforneingen hvis vi skulle ønske det. Årsmøte skal være delaktig i 

diskusjoner vedrørende større endringer. Enstemmig vedtatt.  

 Styret; Vi takket av to styremedlemmene; Camilla Hansen og Jeanette Kristiansen Bø. 

Tusen takk for flott innsats for barna i India. Merete B Aanestad er tilbake etter et års 

permisjon. Ingen nye styremedlemmer ble valgt. Men vi ønsker en vara dersom noen 

har lyst å melde seg. Vi vil kommende år prøve å finne nye kandidater til styret, så flott 

om medlemmene kan spille inn forslag.  

Noen av dere har kanskje spørsmål og lurer på hva som skjer med barnehjemmet og driften 

av Indiaforeningen. Hvis du fremdeles lurer er det bare å ringe; 90754384, eller sende en epost 

til post@indiaforeningen.no så skal vi svare og informere så godt vi kan.  

Oppdatert presentasjon fra Indiaforeningen vil bli sendt til barnehager og skoler i løpet av 

september.  

Da gjenstår det å takke for ditt bidra til barna og tillit til oss i Indiaforeningen. Pengene kommer 

frem, blir brukt godt og hjelper barna til å få en bedre fremtid og noen også en høyere 

utdanning. Dette igjen vil gi store ringvirkninger til flere.  

TUSEN, TUSEN TAKK FOR DITT VIKTIGE BIDRAG. DET GJØR EN FORSKJELL. GOD SOMMER.   

Mvh Indiastyret: Kirsten, Bjørg, Merete, Tone og Tove Erna   
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