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Barna på Beracah Barnehjem  
Det går fint med barna på barnehjemmet. De var veldig 
glade for besøk fra Norge, og koste seg stort sammen 
med de besøkende.  
En av de eldste guttene har flyttet hjem, mens en ny 
jente har kommet til. Dette er lillesøsteren til to av de 
andre barna; Rincy og Edison, som allerede bor på 
barnehjemmet. Det er nå 37 barn som bor der. 15 barn 
står på venting! 
 
Det som nå gjenstår i andre etasje er elektrisitet, noen 
vinduer/dører og malingsarbeid. I tilegg til dette er det 
stort behov for septictank, samt mur/fliser på uteområdet. 
Som dere kan lese i årsmeldingen har de også utbedret 
huset ytterligere.  
 

 
 
Nye faddere 
Vi har i 2009 fått 6 nye faddere. Velkommen til dere og 
tusen takk for at dere hjelper barna på Beracah til en 
bedre fremtid.  
  
Vår indiske venn og nye fadder Deepa, besøkte 
barnehjemmet i januar. På forhånd samlet hun inn 
11 000 kroner på sin arbeidsplass: Pratt & Withney. 
Tusen takk til henne og til alle dere som bidro. Pengene 
har gått til arbeidet med å ferdigstille andre etasje.  
 
Styret 
Styret i Indiaforeningen har vedtatt at vi ønsker å 
prioritere å få bygget ferdig så raskt som mulig, og 
arbeider nå for å samle inn midler slik at arbeidet 
ferdigstilles i 2009. Vi sendte i februar kr 50 000 til dette 
arbeidet, men fremdeles gjenstår det noe arbeid.  
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Det er allerede avholdt tre styremøter i år.  
Forberedelser til besøk på barnehjemmet har tatt 
mye tid. Det arbeides med å utgi en ny 
informasjonfolder. Vi har også diskutert rutiner mht 
hvilke krav vi vil stille til folk som ønsker å hospitere 
eller besøke barnehjemmet. I tilegg har vi hatt flere 
diskusjoner i forhold til innhold på Indiaforeningens 
hjemmeside som vi jobber med for tiden. Vi har nå 
klart fanen, og arbeider med å legge disse inn på 
siden. I den forbindelse vil vi rette en stor takk til 
Tonje Olsen som gjør dette gratis for oss. Vårt 
domene er: Indiaforeningen.no.  
Sist men ikke minst har planlegging av det 
kommende årsmøtet tatt tid (se vedlagte innkalling). 
 
Fra de reisende 
På grunn av at leder i Indiaforeningen, Tove, brakk 
ankelen, og da ikke hadde anledning til å reise, ble 
det fire som besøkte barnehjemmet. De som reiste 
var Bjørghild og Elisabeth fra styret, sammen med 
deres to jenter: Frida 5 år og Tiril 7 år.  
 
De hadde med seg leker, nærmere bestemt 
legoklosser, samt innsamlede midler fra 1.-3. trinnet 
på Madlavoll skole, samt penger, brev og leker fra 
Haugtussa/Krabat/Våland barnehage, og fra andre 
faddere. Tusen takk til alle barn, foreldre og 
personale som har bidratt slik at dette var mulig! 
 
Det ble avhold flere møter i India, der vår visjon og 
fremtidige prioriteringer ble diskutert. De norske 
styremedlemmene var svært fornøyde med arbeidet 
som drives i India, og kan bekrefte at barna har det 
veldig godt på barnehjemmet. Tenk at 
barnehjemmet vårt er kåret til det beste av 12 
stykker i byen! Les mer i vedlagte reisebrev. 
 

 
 

Indiaforeningens kontonummer: 0539 3385865   
 
Vårlig hilsen oss i styret: Kjersti, Elisabeth, Åse, 
Bjørghild og Tove Erna 


