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Nytt fra Indiaforeningen –  desember 2012 
Din hjelp gir barna en fremtid! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fra barnehjemmet: 
Espen Haukali fra styret besøker nå barnehjemmet. Han  
har i all hovedsak forfortattet dette infoskrivet direkte i 
India,  derfor  er  ikke  ”æ,ø  og  å” med i teksten. 
 
Kunnamangalam, India 10.11.2012 
Det er med stor glede jeg kan gi alle dere faddere og 
givere, direkte rapporter fra Beracah barnehjem. Jeg har 
vaert her i 7 uker naa, og skal vaere her 12 uker totalt. 
I disse ukene har jeg faatt lov til aa ta del i hverdagen til 
disse unike og flotte menneskene, jeg har faatt lov til aa 
delta aktivt i livene deres, jeg har faatt lov til aa gi en 
hjelpende haand, jeg har faatt lov til aa betrakte livet 
deres paa Beracah, jeg har faatt lov til aa komme med 
aapne refleksjoner om det jeg opplever rundt meg, jeg 
har faatt lov til aa paavirke hverdagen, jeg har fatt lov til 
aa stille alle de sporsmaalene jeg vil - og dermed faatt 
storre forstaaelse for livene deres, jeg har faatt leke med 
dem, jeg har faatt lov til baade aa gi og faa klemmer, jeg 
har faatt prate med alle barna -  selv om vi ikke kan 
hverandres spraak. Jeg har faatt lov til aa spise nydelig 
mat 3 ganger om dagen.  
Jeg opplever at jeg har blitt tatt inn i Beracahs varme 
armkrok.  
 
Sammen gjor vi noe viktig 
Jeg kan med haanden paa hjertet si at jeg opplever at det 
bidraget og den stotten vi sammen gir; faddere, givere, 
skoler, barnehager og foreninger, forer til noe veldig bra 
her paa Beracah barnehjem.  
Barna viser tydelig at de har det bra, gjennom sine 
smilende oyne og munner. Latteren og barneskraal hores 
rundt meg. Barna har god helse.   
Kostholdet er variert og sunt – og sies aa ha god kvalitet 
sammenlignet med andre barnehjem. Dagene har en klar 
struktur, og det er tydelige forventninger til barna om 
hva og hvordan de skal oppfore seg. Det legges stort 
fokus paa skole og studier, saa skolearbeid blir prioritert 
paa dagsplanen. Alle barna hjelper til, dersom de voksne 
ber dem om det.  
Barna har voksne rundt seg som er aktivt deltakende; 
enten gjennom aa delta i lek, lage mat, hjelpe til aa vaske 
baade kropper og klaer, sette grenser, ha et lyttende ore, 
spokefulle og varme. 
Vi er med paa aa gi barna en mulighet! 
 
For tiden bor det totalt 27 barn paa Beracah, og sammen 
med dem bor det 5 voksne. Per idag er det 6 ansatte, i 
tillegg til Sunny og Santhosham, 3 av dem er dagansatte. 
 
 
 
 

Skole og studier 
Beracah barnehjem og Indiaforeningen legger sammen 
stort fokus paa skole og utdannelse. 
Dette for at vi vet med sikkerhet at utdannelse vil ha 
stor betydning for hvordan barnas fremtid vil kunne bli.  
Barna gaar paa 3 ulike skoler i Kunnamangalam, 
bestemt ut fra alder. De blir kjort til skolen hver dag, av 
sikkerhetshensyn - grunnet trafikkforhold. 
Paa dagsplanene for barna legges det opp til 3 okter 
med skolearbeid. Hver av oktene er paa 1 time.  
I tillegg faar de eldste barna jevnlig pc-undervisning, i 
tekstbehandling. Denne foregaar i helgene.  Alle barna 
har noen ganger lov til aa spille pc-spill, da velger de 
bilspill. Geetha og Feba Sunny staar som ansvarlige for 
pc-undervisningen. 
De yngste faar engelskundervisning om morgenen, 
samtidig som de andre faar hjelp med lekser. I denne 
tiden sitter barna lydhore, og roen er stor over hele 
Beracah. I oktene, paa ettermiddag og kveld, har barna 
selv mer ansvar for innhold. Siste okt om kvelden er 
kun for de eldste, de yngste gaar da til sengs. 
Sunny og Santhosham formidler og motiverer jevnlig 
om utdannelse og dens betydning for barna og deres 
fremtid.   
Per idag stotter Indiaforeningen utdannelse for 3 av 
barna paa Beracah; Osteen, Feba Sunny og Geetha. I 
tillegg stotter vi utdannelse for Esther og Stephy. 

 
Badminton turnering - Beracah 2012  
26-27.10.2012 ble Beracah mesterskapet i badminton 
for lag arrangert. Det ble kaaret baade junior og senior 
mestere. Vandrepokaler og medaljer ble utdelt. Lagene 
ble dannet via rettferdig loddtrekning.  
ForberedeIsene ble tatt alvorlig, og lagene fikk trent 
sammen dagene forut selve mesterskapet.  
Aktivitetsnivaaet var spesielt hoyt disse dagene. 
Mesterskapsdagene var fylt med glede, fortvilelse, 
prestisjekamper, smil, graat og spenning. Etter mange 
fartsfylte og spennende kamper kunne vinnerne 
kaares. 
I juniorklassen vant forhaandsfavorittene Manoj og 
Anila, mens det i seniorklassen ble en overraskende 
seier til Akhil M.T. og Espen. 

Ei av de nye jentene 
ønsker dere alle en 

god jul.. 
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Sunny og Santhosham: 
Livsnerven til Beracah barnehjem ligger i Sunny og 
Santhosham; med den store hjertevarmen og 
romsligheten de begge innehar.  
Styret i Indiaforeningen, sammen med dem, har 
jobbet over lengre tid med a skape en hverdag hvor 
de blir gitt  storre mulighet til aa tilbringe mer tid 
sammen med barna, til forandring fra aa maatte 
prioritere aa ordne de utallige praktiske sysler. 
Jeg kan med glede fortelle at det har vi klart! 
Vi har ansatt flere, og Sunny og Santhosham er 
fornoyde med de som jobber paa Beracah. De faar 
avlastning paa kjokken, med praktisk oppfolging av 
barna, okonomi og sjaafor. 
Sunny og Santhosham ses i samtaler med barna , de 
deltar i lek, de kan nyte en stund paa benken - mens 
de ser glade barn leke rundt seg. Santhosham har 
undervisning om morgenen. Hver dag kan de begge 
observeres i hagen: de steller med blomster og 
planter, mens de smaaprater med dyrene som gaar 
rundt her. 
Deres store hjerter kom tydelig frem paa  et 
personalmote, da en av sakene paa agendaen var: 
”aa  elske  barna  paa  Beracah  som  vaares  egne!” 
 
En hilsen fra Sunny og Santhosham: 
”Kjere  alle  faddere  og  givere!  Vi  vil  takke  dere  alle  for  
deres generose stotte og hjelp.  Vi er glad i dere alle. 
Vi vil takke spesilt for at vi, med deres hjelp, har 
kunnet gaa til innkjop av en minibuss. Den vil vi motta 
om kort tid, og den vil vaere  til  glede  for  oss  alle” 
 
De smaa hverdagsoyeblikk som betyr 
mye mer: 

 Aa se en god venn vaske tallerkenen til sin 
venn, som har skadet armen sin 

 Aa se en gutt hente en ball ned fra taket, 
naar den lille jentas ball har havnet der 

 Aa gi et smil til et smilende barn 
 Aa gi hverandre en klem, samtidig som man 

sier  ”good  morning!” 
 Forskjellen  mellom  ”good  bye”  og  ”so  long” 
 Naar alder og kulturforskjeller ikke har noen 

betydning for det aa vaere sammen 
 Naar et barn gir deg en smaksprove av 

maten sin, naar du lurer paa hva de spiser 
 Aa si til noen at du liker dem 
 Aa delta i en samtale, som foregaar paa en 

blanding av malayalam, engelsk og norsk – 
og oppleve at spraaket ikke er en utfordring 

 
  
 
 
 
 

Økonomiske prioriteringer: 
Prosjekter som er fullfort/nesten fullfort:  

 Sykerom er ferdigstilt 
 Maling inne ferdigstilt - ute gjenstaar noe  
 Guttenes baderom/toalett er tatt i bruk – med 

midlertidig losning paa taket  
 Fliser paa gutte og jentebad, kjokken oppe og 

computerrom, er ferdigstilt 
 Ny minibuss er bestilt – for okt sikkerhet for barna 

Prioriteringer fremover:  
 Stadige forbedringer av sikkerheten paa Beracah 
 Utvidelse av taket – bedre forholdene for barna i 

regntid – over guttenes/jentenes baderoms- 
omraade, over guttenes soverom og inngangsparti  

 Utrede alternativer for vanntilforsel, for fremtiden   
 
Innsamlinger: 
Mange barnehage samlet på FN-dagen inn penger til 
barnehjemmet. Tusen, tusen  takk til alle barn, foreldre og 
personalet som gjorde en ekstra innsats for de indiske 
barna!!! Disse pengene kommer veldig godt med. 

 
Styrets arbeid: 
Styret har styremøter hver måned hvor vi drøfter ulike 
tema.  Saker denne høsten har blant annet vært: 
hospiteringsrutiner på barnehjemmet, power point  
presentasjon til skoler og barnehager (se den flotte 
presentasjonen av Jesper, 10 år sitt besøk på barnehjemmet 
på www.indiaforeningen.no), økonomi og prioriteringer 
fremover mht opprusting av huset, arbeidsoppgaver og 
mandat for Espens opphold på barnehjemmet. Vi har 
innvilget søknad til en minibuss. Nå kan barna kjøres trygt 
til og fra skolen. Dette ble de veldig takknemlige for… 
I tillegg har vi hatt kontakt med en advokat i Stavanger for 
å gjennomgå våre rutiner i Indiaforeningen. Vi ønsker å 
drive en profesjonell organisasjon, og har så langt fått 
positive tilbakemeldinger.  
 
Åse Odland som er nestleder i Indiaforeningen reiser i disse 
dager å besøker barnehjemmet – og skal være der i 3 uker. 
 
Følg med på hjemmesiden – kanskje  kommer  nissen  …..  . 
 
Dersom noen ønsker å gi en ekstra gave til jul er: 
Vårt kontonummer: 0539 33 85865  
Styret og små og store i India takker alle 
faddere og faste givere for all hjelp i året 
som har gått.!   Vi ønsker dere en riktig god 
jul og et godt nyttår ! 
 
Bjørghild, Åse, Espen, Elisabeth, Liv og Tove Erna 
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