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Sommerferien er over i Kerala, og barna er tilbake på 
skolen igjen. Barna forteller at de var glade for å begynne 
på skolen igjen, for de har fått mange nye lærere!!! 
 
Det er mange ekstra utgifter denne måneden fordi alle 
barna skal ha nytt skoleutstyr, skoleuniform, sko og 
paraply (for sola). Det er tre som allerede går på college 
– videregående skole (Midthu, Geeta, Jomon), og fire 
(Osteen, Feba, Sheba og Edison) som starter nå i juni. Vi 
søker om statlig stipend for alle. 
 
Vi har fått beskjed fra Santosham om at mange av barna 
og også Sunny har vært syk med feber. De har fått 
medisiner og er litt bedre nå. Men de forteller en trist 
nyhet. Faren til Mankamma på 14 år og Abilash på 13 år  
(se bildet under) døde av sykdommen. Nå er de 
foreldreløse. Det går visst etter forholdene bra med dem, 
men det er klart at det er veldig trist. 
 

 
Santosham og Sunny hilser til alle faddere, faste givere 
og venner i Norge og takker for hjelpen.  
 
Første årsmøte i Indiaforeningen ble avholdt 28 april. 
Det var ikke så mange som møtte, men vi håper på 
bedre fremmøte neste år. Elisabeth og Bjørghild som 
besøkte barnehjemmet i februar viste film og fortalte om 
oppholdet sitt der. De oppsummerte med at: ”ditt bidrag 
er med på å gjøre en stor forskjell for barna på 
barnehjemmet!” Referatet blir lagt ut på hjemmesiden.  
 
’Frida, Bjørghild og Tiril sammen med barn og voksne. 

 
 
 
 

 
Brødrene Bibin og Vinoth har det godt på Beracah. 
 
Det er tatt inn flere barn på barnehjemmet. Sunny 
skriver i mail 4.juni: “There is an important  matter 
........ this year 24 numbers  has applied for our 
Beracah childrens home  to get admission   in our 
orphanage. Most  of them were very poor but we did 
not take all of them. We have given  admission  for 7 
children  4 girls and 3 boys  total 7 children. Let me 
say dear sponsors many poor people are coming  
and asking us to admit their children  in our 
orphanage  because of their poverty so how can we 
say no?”  
 
Kort oversatt til norsk: 24 barn har søkt om å flytte 
inn på barnehjemmet. De kommer fra veldig fattige 
familier. Vi har tatt imot 7 barn: 4 jenter og 3 gutter. 
Mange familier har behov for plass, fordi de er så 
fattige, så hvordan kan vi si nei?  
 
De nye barna er Ponnu, Karthik, Swmitha, Prenava, 
Prebitha, Jibin og Shibinn. Alle trenger hjelp, og vi 
har behov for faste givere eller faddere til å støtte 
disse barna. 
 
Styret hadde møter i april og mai. Det meste av 
tiden gikk med til forberedelse av årsmøte, innhold 
og revisjon av folderen vår, samt tekst til 
hjemmesiden. Siste møte før sommeren var 
pakkemøte, da alt ble sortert og pakket i 156  
konvolutter! 
Takk til Randi Aardal, Sola Kommunes Hustrykkeri 
og styremedlemmer for sponsing av 
informasjonsfolder, foto og frimerker.  Vi håper dere 
alle kan gi et vedlagt eksemplar av den flotte 
folderen til en potensiell India-hjelper!!! Ta kontakt 
hvis du trenger flere!  
 
For de som betaler halvårlig er det på tide å betale 
for de to neste semestre. 

Indiaforeningens kontonummer: 0539 3385865   
 
God sommer fra oss i styret: Kjersti, Elisabeth, Åse, 
Bjørghild og Tove Erna 
 
 
 


