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1. Innledning 
 
Indiaforeningen har eksistert som en privat forening siden 1998, men ble 27.10.08 registrert som 
forening i Brønnøysundregisteret.  Foreningen har sitt sete i Stavanger, men har medlemmer fra hele 
landet og i Sverige. Foreningen har som mål å gi økonomisk støtte til drift av Beracah barnehjem i 
Kerala, India. Målet er å gi vanskeligstilte barn en trygg og god oppvekst inkludert skolegang. 
Indiaforeningen har et særskilt fokus på at jenter skal få mulighet for utdanning. Vårt motto er: Beracah 
barnehjem: Din hjelp gir barna en fremtid! 
 
Beracah barnehjem drives av det kristne ekteparet Santosham og Pastor KC Sunny samt andre 
medarbeidere. Foreningen er en frittstående organisasjon, men har et nært samarbeid med ekteparet 
Sunny og styret i India.  

 
 

 

2. Året som har gått på Beracah 
 
Det var i 2015 inntil 25 barn som bodde på barnehjemmet. Det var 10 nye registreringer:  
Jenter: Viswa Priya (15 år), Aksa (13 år). Gutter: Vivek (9 år), Satheesh (8 år), Hudson (9 år), 
Livingston (9 år) (de to siste er tvillinger), Bijoy (12 år), Jesvin (17 år), Sudheesh (17 år) og Yadav (5 
år). I løpet av dette året var det 9 barn som av ulike årsaker flyttet ut fra barnehjemmet.  
 
Det er ulike årsaker til at barna flytter hjem. Hjem er enten til en mor, eller far eller en annen i familien. 
Vi ser at årsaken kan deles i noen hovedkategorier: Noen flytter hjem fordi: foreldre eller familie kan 
tilby barna et godt liv selv. Noen ungdommer vil ikke forholde seg til regler og rutiner på 
barnehjemmet. Det er viktig å tenke på at dette ofte er barn som er vant til å leve på gata – og styre 
livet sitt selv – fra de er helt små.. De fleste barna vil flytte hjem for å ”passe på” moren sin, slik vi også 
ser her i Norge der det er omsorgssvikt. Noen vil ikke at jentene skal være der etter at de er i 
puberteten, de vil gifte dem vekk. Noen trenger barna hjem for at de skal jobbe, tjene penger, passe 
søsken eller bestemor. De som har fått nye fadderbarn er informert. Vi arbeider aktivt med å få 
mødrene til å trygge barna på at det er viktig for dem å bo på barnehjemmet hvor de får tilbud om mat, 
skole, medisiner og et trygt og forutsigbart liv – kontra livet på gata. Det er ikke alltid vi lykkes…. Vi 
håper at foreldremøter og besøksordning kan bidra til at barna og foreldrene bedre ser verdien i et 
trygt liv. 

 
Geeta som er oppvokst på barnehjemmet og utdannet lærer giftet seg og fikk en sønn rett før jul. Hun 
har flyttet fra barnehjemmet.  
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Barnehjemmet har en positiv utvikling. De har nå startet med personalmøter, samt besøksordning og 
foreldremøter for de barna som har foreldre. Dette ser vi på som svært positivt, og som et viktig 
opplæringstiltak for foreldrene. Et viktig fokus på disse møtene er hvorfor utdanning er så viktig.  
 
Barnehjemmet hadde en forestilling for foreldre, naboer og andre til jul.  
 
Foruten ekteparet Sunny, var det ansatt:  

 På kjøkkenet; Geeta – vår 2015, og to andre damer – var en del utskiftninger her. 

 Caretakere; Manoj for guttene, Osteen Sunny i perioder og Lidi for jentene.  

 Sjåfør og alt mulig mann; Prince.  

 Regnskapsfører og kontormann; Valsan George. 

 Feba Sunny: hjelper med administrative oppgaver, rapportskriving mm 

 Utenom dette leier de av og til inn folk til storrengjøring og malingsarbeid. 
 
Utover kostnader til drift av barnehjemmet har vi sent ekstra bidrag til: 
 

 Diverse utbedringer på huset; 5 nye skap, noen nye bord og benker i spisehallen, noe 
oppussing av kjøkken inkludert ny gasskomfyr , skolebenker - pulter, tak til trapp til 2 etasje 
og utbedringer av et tak til skjul 

 Fundament til mur rundt ny tomt, ny vanntank, vannrenne, røroppkopling ute      
 Forbedringer av det elektriske anlegget 

 Reparasjon, vedlikehold, forsikring og nye dekk på minibuss og jeep  
 Støtte til bryllupsfest for Geeta 

 Utdanning for Stini 

 Skolestart og juleshow, nye juleklær/klær 

 Sunnys behandling ved sykdom 

 Syskole: oppstart med investeringer 

 Matutgifter til våre masterstudenter fra UIS 
 

 
 
 

3. Styret 
 
Leder:     Tove Erna Belland 
Nestleder/økonomi:   Åse Odland  
Økonomi:   Espen Haukali 
Fadder/faste giver ansvar:  Merete Brekne Aanestad  
Ekstern kommunikasjon; Camilla Hansen  
Informasjon:   Liv Eiene – vår 2015, Kirsten Tandberg høst 2015 
 
I tillegg til disse er Bjørghild Hamre engasjert som prosjektleder for samarbeidet med UiS.  
 
Alt arbeidet i Indiaforeningen utføres ut fra idealistiske motiv. Styremedlemmene gjør alt arbeid på 
fritiden, og mottar ikke lønn eller andre godtgjørelser for arbeidet.  
Det er avholdt 6 styremøter og 2 pakkemøter. Utenom dette har vi hatt en del kontakt via sms og 
epost. 
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Saker som er drøftet i styret i Norge i 2015 er blant annet: 
 

 Informasjon til faddere og faste givere 

 Søknad Norad 

 Revidering av handlingsplanen for styret 

 Søknad innsamlingsregisteret  

 Diskusjoner rundt oppussing av guttenes hus og bruk av tomten 

 Syprosjekt – Linda Lindeberg skal starte og drifte dette 

 Forberedelse av besøk fra styremedlem til barnehjemmet 

 Samarbeid med UiS 

 Masterstudentens feltarbeid og bidrag på barnehjemmet 

 Sponsing av besøk for Fena ev. andre som driver barnehjemmet til Norge 
 

 I 2015 ble det utarbeidet en ny presentasjon for skoler og barnehager, samt at brosjyren vår 
ble oppgradert og kopiert i nye eksemplarer.  

 
 
Det er sent ut infoskriv i posten til faddere og faste givere i desember og juni. Utenom dette er det gitt 
informasjon og bilder på hjemmesiden (www.indiaforeningen.no). 
 
Besøk på barnehjemmet 
I nov 2015 var leder; Tove Erna Belland på besøk på barnehjemmet, sammen med Kari Sønednaa, 
professor i sosialt arbeid fra UiS og prosjektleder Bjørghild Hamre. To masterstudenter fra studiet 
Sosialt arbeid, gjorde også feltarbeid på barnehjemmet. Studentene var der i 6 uker. Kari og Bjørghild i 
10 dager. Noen av dere har gjerne lest reisebrev fra deltakerne tidligere. De inviterte flere kvinner med 
ulik tilknytning til barnehjemmet til samtaler. Det var mødre, døtre og ansatte. Samtalene foregikk 
enkeltvis.  Alle fortellingene var sterke fortellinger, og kjennetegnet for dem alle var mot styrke og håp 
på vegne av kvinner i India.  Studentene vil ta disse fortellingene med seg videre når de skal skrive 
masteroppgavene sine. Hva de endelige oppgavetekstene blir venter vi i spenning på å få høre. Vi har 
fortsatt dialog med UIS angående muligheter for et videre samarbeid. 
 
Det ble drøftet mange viktige saker. Det viktigste var dagsrytmen, tid til lek, leksearbeid, skole,  
Sunny har et sterkt ønske om å starte en egen liten skole, fordi det er så dårlig kvalitet på 
undervisningen, og mange av barna kan ikke lese og skrive. Dette er imidlertid et kostbart prosjekt og 
vi er avhengig av blant annet økonomisk støtte dersom det skal bli en realitet i en gang i fremtiden. 
Det ble også gjennomført personalmøte. ”Trygghetssirkelen” ble repetert som verktøy for samspill med 
barn. I tillegg ble det gjennomført ”jentesamtale” med fokus på viktigheten av drømmer, skolearbeid, 
valg og utdanning. 
 
Resultat av besøkene var svært positive. Det er nyttig å besøke barnehjemmet for å drøfte saker, 
forbedre kommunikasjonen ytterligere og diskuterer felles tanker og ideer. 
 
 

 

4. Medlemmer (faddere/faste givere) 
Det var i løpet av året totalt  158 faddere og faste givere til barnehjemmet. Herav også 14 barnehager 
og  2 skoler støttet barna i India. Utenom dette har vi fått flere sporadiske gaver. 
 
Vi anbefaler helst nye medlemmer å være faste givere, og støtte alle barna på barnehjemmet. Vi har 
imidlertid forståelse for at noen ønsker et eget fast fadderbarn. Dette prøver vi å imøtekomme. Hvert 
barn har flere faddere. Det koster kr 200 per måned å være fadder/fast giver. Det aller meste av de 

http://www.indiaforeningen.no/
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innsamlede midler går til barna og til driften av barnehjemmet. Pengene dekker mat, klær, omsorg, 
skolegang, medisiner og drift av barnehjemmet. Av de innsamlede midlene brukes kun et minimalt 
beløp (ca 6,5 %) til administrasjon her i Norge. Dette er til utgifter til hjemmeside, flybilletter og noen 
administrative utgifter (mer informasjon om beløp i regnskapet 2015). Årsaken til at vi kan holde de 
administrative utgiftene på et så lavt nivå er fordi alt arbeid i styret utføres uten lønn eller annen 
godtgjøring.  
 
 
 
 

5. Planer videre  

 
Økonomiske planer: 

 Jevnlig vedlikehold og maling 

 Vedlikehold av jeep og skolebuss 

 Oppussing av det nye huset, inkludert bad  

 Drift av syskolen   

 Sette i stand rom til syskolebruk ev. leie  

 Økonomisk støtte til utdannelser for jenter  

 Sunny ønsker Bio Gas brenner. Vi vil utrede denne ideen for å se om det kan lønne seg - 

gjenvinning av avfall i et miljøperspektiv 

 Ferdigstille muren rundt den nye tomta 

 

Innhold vi vil arbeide videre med: 

 Hovedfokus på å ta inn hovedsakelig jenter, samt å støtte og gi tilbud om utdanning spesielt 

for jenter. 

 Jobbe med foreldresamarbeidet på barnehjemmet, gjennom at de har foreldresamtaler og 

foreldre møter i India.  

 Fortsette med pedagogiske innspill til personalet på barnehjemmet – når vi besøker. 

barnehjemmet – bruke trygghetssirkelen (COS – Circle of Security) som et verktøy. 

 Arbeide videre med oppstart og drift av syskolen 

 Oppgradere hjemmesiden 

 Søke om innmelding i innsamlingsregisteret 2016.04.18 

 Søke støtte hos Norad 

 Fortsette samarbeid med UiS i forhold til jentesamtaler og annet  

 

Tusen takk til nye og gamle faddere, faste givere, skoler, barnehager og dere 

som har gitt gaver for at dere gir barn en fremtid!!! 

 

 1.4..2016. 

 
 

Leder Tove Erna Belland 
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