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Tusen takk for gode bidrag som gjør at 16 barn og 5 studenter får et bedre liv i India. Uten 

deres støtte ville disse barna og ungdommene levd i verste fattigdom. Alle barna klarer 

seg godt i hjemmene sine, og får jevnlig besøk av David, Santhosham og Sunny. På grunn 

av Covid-19 situasjonen de siste månedene har de ikke tillatelse til å reise utenfor sin 

region, og har derfor måttet ta oppfølging av barna per telefon.  

********** 

Indiaforeningen jobber videre med Utdanningsfondet som ble opprette sommeren 2019. 

Målet er å gi hjelp til flere fattige jenter for å gi dem et bedre liv, og vi jobber med å 

promotere dette for å få flere søkere. Indiaforeningen ønsker at jenter skal ha en stemme 

og at de selv skal få avgjøre viktige saker i eget liv og ha tilgang til de samme ressursene 

som menn. Ved å sikre flere kvinner i utdanning vil man i tillegg sørge for at deres barn 

kan få mulighet til å vokse opp i et mer økonomisk stabilt hjem, samt ha et eget ønske om 

utdanning og dermed økt frihet. Dette bidrar du til gjennom støtten din.  

********** 

David Belland, sønnen til Santhosham og Sunny, er fortsatt aktiv i den administrative biten 

av arbeidet i India, samtidig som han studerer ved Das Academy hvor han tar bachelor 

innen ledelse og administrasjon. Også hans utdannelse er støttet av Utdanningsfondet i 

Indiaforeningen. David er en positiv ung mann med mange drømmer. Han har alltid hatt 

et ønske om å drive dette arbeidet videre etter hvert som hans foreldre vil trekke seg mer 

ut av den daglige driften. Indiaforeningen har et tett samarbeid med David.  

********** 

Årsmøte er pga Covid-19 situasjonen utsatt til 3. september 2020 kl. 19:00. Sted: Jåttå 

barnehage. Følg med for innkalling og saker på hjemmesiden vår; www.indiaforeningen.no  

********** 

I desember 2019 var Helene Veenstra (datteren til Bjørg i styret) på besøk hos familien 

Sunny i Calicut – India. Her er en oppsummering av hennes opplevelser og tanker rundt 

besøket:  

Etter å ha vært tre måneder lenger nord i India på utveksling som sykepleierstudent, dro 

jeg på besøk til familien Sunny i Calicut. Første dagen vi møttes dro vi ut og spiste og fikk 

samtidig snakket en del sammen. Jeg snakket i hovedsak med David om hva han tenker 

om Indiaforeningen fremover. Som sykepleierstudent er jeg selvsagt opptatt av helse. Jeg 

tok blant annet opp problemstillingen oppkast og diaré, da jeg lærte i praksis på indisk 

sykehus at dette er det største problemet blant barn og unges helse. Santosham fortalte 

at de hadde en avtale med en lege fra «primary health center» (et gratistilbud i India). 

Denne legen kom hver sjette måned for å sjekke barna, og i den forbindelse fikk alle 

medisiner mot diaré.  
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Jeg spurte om familien Sunny tenkte det var mest hensiktsmessig å satse på jenter og 

utdanning, eller eventuelt åpning av et nytt barnehjem. De fortalte at barna ønsket å få 

seg en utdannelse, men hadde ikke råd. Santosham fortalte at de er veldig ivrige på å 

studere når de blir 18 år. Hun mener det vil sikre deres fremtid ved å satse mer på 

utdanningsstøtte og utdannelse.  

David spurte etter hvert ydmykt om jeg trodde det ville være mulighet for å åpne opp for 

medisinsk hjelp, dersom det var ressurser til det. Han trekker i denne forbindelse frem 

Vismaya, ei jente vi støtter, og hennes familie, og at han ønsker å bidra med noe mer. 

Etter å ha hørt om Vismaya og familien, ønsker jeg å besøke dem. Familien Sunny ordner 

og tilpasser slik at det blir mulig med et besøk. Vismaya bor i en liten landsby på fjellet, 

en 3 timers kjøretur unna. Osteen, David, Santosham og meg selv kjører utpå kvelden 

etter en felles middag.  

På kjøreturen kan man forstå at flommen har vært et problem i dette området, da det er 

mye graving og konstruksjonsarbeid langs veiene. Vi kjørte oppover på bratte svingete 

veier, te-plantasjer, apekatter, flotte hus, små skur og butikker blir passert, og til slutt var 

vi framme hos Vismaya og familien hennes. Vismaya er ei jente på 18 år som får støtte til 

høyere utdanning. Hun studerer Accounting og hospitality management, har to yngre 

søster og ei mor. Faren deres døde noen år tilbake. Moren har vært i en brannulykke, som 

har ført til skader hvor hun blant annet måtte amputere den ene foten. Grunnet dette 

handicapet er hun ikke lenger i stand til å jobbe. Vismayas søsken går i 5 og 8 klasse, og 

Vismaya har vært den som har forsørget familien, samtidig som hun har studert. 

Vi ble godt mottatt og Vismaya viser meg leiligheten de nå leier. Deres tidligere bolig ble 

ødelagt av flommen og de leier nå en midlertidig leilighet i påvente av nytt sted å bo. Det 

viser seg at Vismaya har blindtarmsbetennelse. Hun har ikke råd til operasjon og har derfor 

så mye smerter at hun ikke klarer å forsørge familien og studere samtidig. Hun hadde fått 

antibiotika for å holde det i sjakk, i tillegg hadde hun reist flere turer til sykehuset som 

ligger ca. 30 km unna hjemmet deres. Hvert sykehusbesøk har kostet Vismaya minst 1000 

rupi, noe som tilsvarer ¼ av husleia deres. Indiaforeningen valgte å gi økonomisk støtte 

til denne operasjonen og det er nå bekreftet at Vismaya er frisk tilbake til studiene sine.  

Dagen før hadde jeg med hjelp fra Feba og Santosham kjøpt noen gaver til familien. Da 

jeg ga dette til dem kjente jeg tårene presse på, deres takknemlighet var ubeskrivelig. At 

jeg som norsk student kunne kjøpe disse gavene til denne familien som har så lite, føltes 

utrolig urettferdig. I tillegg var familien så varme, imøtekommende og takknemlige bare 

for at jeg kom på besøk til dem. Da besøket var over kom Vismaya bort til meg og kysset 

meg tre ganger og sa «thank you so much for visiting». Vismaya kunne noe engelsk, men 

jeg brukte i hovedsak David eller Santosham som tolk. På veien tilbake hadde jeg mange 

tanker og inntrykk å fordøye og opplever besøket som veldig verdifullt og lærerikt. Jeg 

ønsker å være med å bidra til at barn og unge i India får en bedre framtid og stiller derfor 

til valg som varamedlem ved neste årsmøte i Indiaforeningen.  

Meg, Osteen, David og Santhosam på 

vei til Vismaya og hennes famille. 

 

 

 

 



 

 

Hele familien samlet i sitt hjem.     Vismaya og søsteren.  

 

 

 

********** 

 

 

Styret i Indiaforeningen sender en varm takk til alle faddere og givere for all god støtte og 

ønsker alle en riktig god sommer! 

 

Med vennlig hilsen Indiastyret 

Tove Erna, Kirsten, Bjørg, Merete og Tone 

 

 


