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AKKURAT NÅ  
 
pågår en innsamlingsaksjon til kjøp av tomt. 
Myndighetene i India krever at jenter og gutter ikke kan bo i 
samme hus.  Nabotomta til kroner 300 000 er nå ledig. For å 
slippe å skille søsken arbeider vi nå aktivt for å samle inn 
penger til kjøp av denne.  
 
Vi har tatt i gang ulike tiltak: 

 Søkt bedrifter om pengestøtte 

 Startet en facebook aksjon 

 Tilbud om kjøp av rettferdige julegaver 
Kontakt: elisa01@hotmail.no eller Elisabeth på tlf: 97106268 
hvis du vil bidra med andre tips, kjøp av julegave eller 
penger. 

 
 
Barna på barnehjemmet  
Noen av barna har vært mye syke i høst, og noen er 
fremdeles litt svake og går fortsatt på medisiner. Dette har 
ført til mange ekstra utgifter til medisiner. En av jentene 
(Sheba) har også vært innlagt på sykehus, Hun er heldigvis 
frisk nå og tilbake på skolen. Noen av barna sliter med 
astma på grunn av at det er mye støv i luften i tørketiden.  
 
Santosham forteller at hun har besøkt Edith Great på hennes 
90 årsdag. Edith bor i en annen by, og startet og drev 
barnehjemmet hvor Santosham vokste opp. 
Strømmestiftelsen støttet dette barnehjemmet i mange år. 
 
Sunny forteller at de har feiret Divali – en hindu lysfest –  
Selv om barnehjemmet er kristent har de mange av de 
indiske tradisjoner. De feiret med god mat og kjøtt. Se neste 
side for mer informasjon. 

 
 
Utfordringer 
Vi tenger hjelp til mat, klær, skolegang osv. til de nye barna; 
Ponnu, Karthik, Swmitha, Prenava, Prebitha, Jibin og Shibinn. 
Ta kontakt dersom dere kjenner noen som kan tenke seg å 
hjelpe disse… 
 
Vi håper å få lagt steinheller i inngangspartiet utenfor 
barnehjemmet. Dette vil hjelpe de barna som har astma, og 
forhindre at det blir så mye støv inne 
 
Det nærmer seg jul, og alle barna trenger et nytt sett med 
klær. Det trengs også en inngangsport til området, slik at 
sikkerheten blir bedre.  
 
 

Søknad om skattefradrag 
Vi arbeider med å få godkjent Indiaforeningen som 
skattefradrags forening. Vi trenger per i dag faddere 
fra flere fylker for å få godkjenning. Vi håper at vi i 
løpet av 2010 kan få dette til.  
 
Det er viktig at det navn og nummer vi sender 
skattemyndighetene samsvarer med betaler til 
Indiaforeningen. De som for fremtiden (fra 2010) 
ønsker skattefradrag for det beløp dere har betalt til 
Indiaforeningen, må sende inn personnummer (11 
nummer) til post@indiaforeningen.no  

 
 
Hjemmeside 
Styret har vedtatt å få hjelp til å utarbeide og drifte en 
hjemmeside. Denne er nå tilgjengelig, men under 
utarbeidelse, og dermed ikke ferdig….. Den første 
tiden vil innholdet derfor ikke være fullstendig. Vi 
regner med at mye av informasjonen fra nå av vil ligge 
på www.indiaforeningen.no 
 
Her er de nye barna: 
 

 
 
For de som betaler halvårlig er det på tide å betale for 
de to neste halvår. Husk å merke med navnet ditt !!! 

 
Indiaforeningens kontonummer:  
0539 3385865   
 
God jul og et riktig godt nyttår  

ønskes fra oss i styret: Kjersti, Elisabeth, Åse, Bjørghild 
og Tove Erna. 
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Besøk 
I januar skal to jenter fra Stavanger hospitere og jobbe på barnehjemmet. Det er en førskolelærer og en sykepleier. 
De skal lære barna mer engelsk, leke og passe dem, og også hjelpe til med noe administrativt arbeid.  VI ØNSKER 
DERE EN FANTASTISK TUR!!! 

 
Tusen takk 

 Mange barnehager forteller at de har samlet inn penger til Indiaforeningen på FN-dagen. De fikk en liten 
film fra barnehjemmet samt noen bilder de kunne bruke i pedagogiske opplegg med barna. Vi vil rette en 
kjempestor takk til alle dere barn, foreldre og personale som har bidratt!!! Dere har gjort en 
KJEMPEINNSATS!!! 

 

 Tenk at Fister skule har samlet inn hele 19 000 kr.  De 40 elevene hatt laget og solgt avis, hatt basar, solgt 
kaker og rundstykker, og jobba. Dere er topp… Tusen takk!!! 

 

 Vanse barnehage er med for første året, og samlet inn hele 8000 kroner. Så flott at dere også vil være med 
å hjelpe barna i India. Tusen hjertelig takk til små og store….. 

 

 Et av Indiaforeningens medlem tok initiativ til å søke Statoil om midler til barnehjemmet. Vi ble dessverre 
ikke prioritert i denne omgangen, men vil prøve igjen neste år. Av 43 søkere var det 4 som ble innvilget. 
Takk allikevel.  
 

 Tusen takk til Liv som har brukt timesvis til å hjelpe til med og redigere flott DVD-film.  
 

 Takk til Bente og Oli (Norsk showskole) som hjelper oss å spre informasjon om Barnehjemmet via planker 
og oppslag 

Rapport fra Beracah Barnehjem   November 2009 
Santosham og Sunny ønsker dere alle en god jul, og takker for all hjelp og støtte i året som har gått; 

”We wish you a merry christmas and a happy prosperious new year.  May the lord protect you and 

provide  you everything according to his richness and glory! We hope that you are all keeping fine. 

Thank you for helping the children and the progress of Beracah. We will have carols and some 

program here. It will be a nice time for our children to show their talents.  Yours loving Santosham 

and Sunny “ 

 

Barn: Det er nå 40 barn som bor på barnehjemmet. 

Helse: Sist måned hadde mange feber, og noen av barna er fremdeles litt svake. Noen tar fremdeles 

medisin.  

Skole: Barna gjør det bra på skolen. Noen av de minste har behov for litt ekstra hjelp, med det går 

fint.  

5 av barna går på college (videregående skole). En av guttene ble ikke tatt opp på vidergående skole, 

så han arbeider nå på et bakeri…..????? 

Familiene: Noen av barna har familie. Disse er svært fattige. Mange har vært syke med feber. 

Ansatte: Det er ansatt 3 voksne på barnehjemmet. De tjener kr 425 kroner måneden. Deres egne 

barn (17 år) hjelper til på kontoret og med administrasjonen av barnehjemmet. 

Huset: 2 etasje er ferdigstilt. Et gjesterom holder på å innredes, slik at hospitanter, studenter eller 

andre  som kommer på besøk til barnehjemmet kan bo der dersom de ønsker det.  

Behov: Heller på gårdsplassen, fordi barna går barbeint, og det er så mye støv både inne og ute. 

Flere av barna har astma og reagerer på alt støvet. 


