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Nytt fra Indiaforeningen – juni 2017
Din hjelp gir barna en fremtid!
- med fokus på å gi jenter utdanning

I skrivende stund har vi besøk av Santhosham («mor» på barnehjemmet) og Feba (datter på snart 25
år) her i Stavanger. Tre medlemmer av Indiaforeningen har på eget initiativ satt i gang en
innsamlingsaksjon som dekket mesteparten av billettene deres til Norge. Mange; både medlemmer
og andre støttet og bidro til at dette var mulig. Tusen, tusen takk for fantastisk hjelp! Feba og
Santhosham takker styret, faddere og faste givere for all hjelp i forhold til reisen, oppholdet her,
gaver de fikk i Norge, samt alle bidrag dere gir gjennom året til barna på barnehjemmet.
Det var to flotte uker i Norge med et tett og variert program. Dette innebar sightseeing i Stavanger,
på Hafrsfjord, Vaulen, på Jærstrendene og på Lista. De var på flere lunsj og middagsbesøk, besøkte
flere barnehager, deltok på styremøte, gudstjenester og på sponsortreff i Farsund og i Stavanger.
Takk til alle som bidro enten med å ta imot besøk, kjøring, sightseeing, overnatting mm. Uten dere
hadde ikke dette vært mulig.

From Feba; About the visit and work at Beracah Childrens home.
Me and Santhosham are so thankful for all you kind help and support during our stay in Norway. It
was great. We visited 5 kindergardens. It was great and I learned and understood many things.
Mainly the kindergardens are bigger than the Indian kindergardens. From one of the kindergarden I
got a 3 year old girl friend. She was very cute and she was holding my hand the whole day. And in
most of the kindergarden they use to keep Beracah childrence home photos on the walls. That made
us very happy. I understood that they are loving Beracah. Also they sing and dance for us, and asked
us many questions about the childrens home and about India. It was really great and happiest days
for me. We will pray for them and are thankful for your kind help.
Now we are having 30 children living at Beracah Childrens home. They normally attend school five
days a week. Once a month on Saturdays we have youthmeetings. We divide the children into three
groups that will last for some months. In each group there are two leaders. They have children
programs, singing Christan songs, general knowledge and Bible quiz, sports, praying and in the end of
the years they winner is chosen, and they will get a prize.
In the month of March the children had their annual exam. April and May they have holiday and
most of them are now visiting their family. Sneha, Biola, Ragi, Rahul, Srigith and Aksa are still at
Beracah. Rahul is going for tution for 10. th grade. Srigith and Aksa are not finished with with one
exam. Biola and Ragi is applying for Pluss one school (vidergående skole). They need to wait for the
answer, and then visit the schools and finish the admission formalities. Sneha can not visit her home.
In the weekned we often go to the beach or park for relaxation.
Emploies; Right now there is 8 staff, but someone will finsih because they are looking for another job,
and also to save more money. Now there are two kitchenstaff; Mini and Lixy, cleaning staff; Lovely,
accountant; Valsan George, diver; Prince, boys warden; Manoj, girls warden; Geeta, and other work:
Jobin. Also one music teacher comes most Fridays for two hours. Every month the staff will have
three days off. If they take more leave they must reduce the salary.
Now the children will start school again. We think some children might move home, and some new
children will attend the childrens home. We are very happy for bags, pencils, clothes, raincoates etc.
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And also thanks to Mommy Wenche and her friends for her collection of money in Farsund. We will
use it for schoolthings for the children..

Fra styret:
I april gjennomførte vi årsmøte der vi blant annet valgte inn to nye styremedlemmer. Vi takker
Espen, som nå valgte å «ta en pause» fra sitt verv i styret, for fantastisk innsats i mange år. Vi er
glade for at han er i nærheten og vil bistå med hjelp og sin Indiakompetanse når vi har behov for det.
Han vil også ta på seg styreoppgaver når han besøker sine venner i India  De nye
styremedlemmene er Bjørg Tandberg og Jeanette Kristensen Bø. Velkommen til dere!
Budsjett og regnskap ble gjennomgått og godkjent. Indiaforeningen har noen økonomiske
utfordringer pga. den lave norske kronekursen og en markant prisøkning i India. I og med at vi
betaler i Indiske rupi, betaler vi nå mye mer hver måned enn vi gjorde tidligere. Vi vil neste år ha
fokus på å verve flere faddere og faste givere for å opprettholde det aktivitetsnivået vi ønsker. Til
høsten vil vi ha en vervekampanje der vi trenger deres hjelp. Hvis alle klarer å verve en ny fadder
hver – får vi mange nye, og kan hjelpe flere barn  Påmelding på hjemmesiden
www.indiaforeningen.no
Det ble på årsmøte vedtatt at vi nå vil sende et noe mindre beløp til barnehjemmet hver måned,
samt at vi ber ledelsen der og det indiske styret om å se på områder hvor de kan spare inn og
kostnads effektivisere driften. Videre ble det bestemt at det månedlige honorarer til nye
faddere/givere heves fra kr 200 til kr 250. Vi oppfordrer også dere som allerede er medlemmer og
som har anledning til det, til å oppjustere deres innbetaling med 50 kr ekstra hver måned, dvs. til
250 kr pr.mnd. På forhånd takk for hjelpen!
Vi håper dere alle nå abonnerer på hjemmesiden og mottar den informasjon vi legger ut der. Dere
går inn til venstre i menyvalget der det står: Abonner på nyheter.

Vi takker alle for støtten og ønsker dere en riktig god sommer!
Hilsen styret: Jeanette, Bjørg, Kirsten, Merete, Camilla og Tove Erna.
Her er noen av barna og personalet.
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