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Nytt fra Indiaforeningen – november 2010

Din hjelp gir barna en fremtid!

Indiaforeningens hovedmål er å gi barna 
en trygg og god oppvekst, inkludert 
skolegang. Vi har et spesielt fokus på 
at jenter skal få mulighet til utdanning.

Fra barnehjemmet:
Det er mye regn i India for tiden. Flere av barna er 
forkjølet og har feber. Santosham sier det går greit så 
lenge de får medisiner. Shiven falt på hellene utenfor 
og brakk armen. Det tok tre måneder før han ble frisk, 
igjen. 

Det er spennende å følge de unge jentene som var de 
første som flyttet inn på barnehjemmet. I og med at 
jenter er Indiaforeningens hovedprioritet er det 
fantastisk når vi ser at de tar utdanning og får seg en 
jobb. 

Midthu er en av dem,  og hun hadde et flott bryllup i 
sommer. Hun og mannen bor noen timers reise fra 
barnehjemmet. Hun har det bra og har fått jobb som 
lærer på en barneskole. 
Geetha vil bli lærer, og dette året studerer hun 
engelsk og data slik at hun kan komme inn på 
lærerskole neste år. I tilegg jobber hun på 
barnehjemmet. 
Rincy jobber på skjønnhetssalong og jobber også litt 
på skolen, i klassene for de minste.  

På grunn av gaver og støtte fra dere har vi vært så 
heldige å ha anledning til å ansette en engelsklærer 
og en lekse- og sosial lærer på timebasis noen timer 
i uken. Santosham sier det er til stor hjelp, og hun 
merker allerede at barna snakker bedre engelsk.
I tilegg til disse er det en ansatt på kjøkkenet, samt en 
sjåfør. 

Det er nå i alt 31 barn som bor på barnehjemmet. 
Som vi informerte om i junirapporten er det flere barn 
som av ulike årsaker har flyttet hjem. Barna er: 
Aiswarya, Vadivel, Ponnu, Prebita, Pranava og Isaac 
Appu. Årsaken til at de har flyttet ut er at noen barn 
har foreldre eller familie som nå kan ta seg av barna, 
det er jo fint! Noen av barna skal gå på skole i lokal-
miljøet andre vet vi ikke om bare skal jobbe..... To av 
jentene har en prostituert mor og vi er ekstra bekymret 
for hvordan disse jentene blir ivaretatt. Flere av barna 
har fortsatt kontakt med barnehjemmet selv om de har 
flyttet. Vi har et håp og ønske om at de allikevel kan få 
det bra. Nye barn tas inn ny skolestart til våren.

De som var faddere til disse barna er nå informert.

Salg av alternativ julegave:
Indiaforeningen selger gavekort for kr 200 pr stk. 
Pengene vi får inn vil uavkortet være med å dekke 
møbler og utstyr til et sykerom på barnehjemmet. 
Pga smittefare når barna ligger tett sammen på 
matter på golvet, er det behov for et sykerom. For 
bestilling ta kontakt med Liv Eiene på tlf: 91328190
eller på mail: post@indiaforeningen.no. 
Se  www.indiaforeningen.no for mer informasjon.

Prioriteringer på barnehjemmet 
fremover:

• Utbedring av brønnen – det er ikke nok 
vann.

• Ferdigstille sykerommet. 
• Kjøp av tomt og/eller bygging av eget hus 

slik at jenter og gutter ikke skal bo i samme 
hus. Det er også behov for å ha noen dyr og 
dyrke egne grønnsaker, frukt osv.  Vi sparer 
til dette prosjektet. 

• Utdanning

Tusen takk til:
Barna på Hinna som har hatt butikk hjemme og solgt 
sommerdrikk til naboene. De har samlet inn 700 kr.
Barna på Madlamark har solgt gamle leker, bøker 
etc og har samlet inn over 1000 kr. Supert jobba!

Flere barnehager og skoler har hatt FN-dag og 
samlet inn penger. Takk til barn, foreldre og 
personal i Molkeholen barnehage, Ulsberget 
barnehage, Espira Vanse barnehage, Vistestølen 
barnehage, Nyvoll barnehage, Haugtussa, Krabat og 
Våland barnehage og Fister skole. 
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Styrets arbeid: 
Årsmøte i vår vedtok å øke det månedlige beløpet fra 
175 til 200 kr. Mange av dere betaler nå 200 kr. Vi 
ønsker med dette å takke alle dere som har økt 
bidraget. Vi oppmuntrer også dere andre til å forhøye 
beløpet til kr 200. Det hadde vært en flott 
julepresang!!!

Styret har søkt Skatt Vest om å bli godkjent for 
inntektsfradrag på gaver slik at dere kan skrive av det 
dere betaler inn i løpet av året. Vi har dessverre fått 
avslag på søknaden med begrunnelse om at 
foreningen ikke er landsdekkende nok. Det betyr at vi 
trenger flere faddere og faste givere fra øst-, vest- og 
nord Norge. Får vi flere faddere/faste givere fra andre 
deler i landet kan vi søke igjen neste år.

Styret får jevnlig henvendelser om personer som 
ønsker å hospitere på barnehjemmet. I den 
anledning har vi startet arbeidet med å utarbeide 
retningslinjer for besøk og hospitering. 

Vi var så heldige å få besøk av Ravi Mohan Raja som 
er vokst opp i India, på forrige styremøte. Dette var 
svært nyttig for oss. Vi lærte mye om den indiske 
kulturen i dialog med han. PÅ den måten kan vi 
lettere kan forstå de indiske reglene og kulturen.

“One hundred years from now, It will not matter 
what kind of car I drove, what kind of house I 
lived in, or how much money I had in the bank, 
but the world may be a better place because I 
made a difference in a child's life.”
- Dr Forest E Witcraft

For mer informasjon om arbeidet på 
Beracah barnehjem  må du abonnere på 
hjemmesiden vår: www.indiaforeningen.no. Velg - 
Abonner på nyheter – på menyvalget til venstre for 
å abonnere på hjemmesiden. 
Det nyeste på hjemmesiden en presentasjon 
utarbeidet etter at Kristine og Ingunn hospiterte 
på barnehjemmet i vinter. Tusen takk for hjelpen. 

Santosham og Sunny og alle barna på 
Beracah, hilser til dere alle (faddere, 
givere, barnehager, skoler, naboer, 
kvinneforeninger og alle andre) og 
takker for alle hjelp i året som har vært. 
De ønsker dere alle en god jul. 

Vi i styret ønsker dere alle er riktig god 
jul og et godt nyttår !!!
 Åse, Elisabeth , Espen, Tove Erna, Bjørghild, Liv, 
Santosham og Sunny.

Santosham 
og Sunny 
besøkte Fister 
skole i mai. 
Her prøver 
elever og 
lærer indiske 
klær.
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