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Informasjon om
Beracah Barnehjem
Beracah barnehjem er et
kristent barnehjem drevet
av Santosham og hennes
ektemann Pastor KC Sunny.
Barna som bor der er i alderen
4 – 20 år og fra forskjellige
religioner. Fattigdom og
vanskelige oppvekstvilkår er
hovedgrunnen til at barna er på
barnehjemmet. På Beracah får
barna det de trenger: omsorg,
mat, klær, regelmessige
helsekontroller og skolegang.
I 2005 kjøpte Indiaforeningen
sitt første hus som ligger i byen
Kunnamangalam ved Calicut
i Kerala. I nærheten finnes
både skole og sykehus. I 2013
kjøpte vi også nabohuset for at
jentene og guttene skal kunne
bo adskilt.

Bakgrunn for
etableringen av
Beracah Barnehjem
Tove Erna Belland har brevvekslet med Santosham
siden 1978, fra hun var 13 år.
Santosham var foreldreløs og
vokste opp på Edith Greets
barnhjem i Cochin, Kerala.
Det skulle gå 18 år før de
møttes for første gang, da
Tove Erna sommeren 1996
dro for å besøke henne.
Santosham var da gift og hadde
3 barn. Det var et flott møte
og et rørende besøk, men det
var vanskelig å se hvor fattige
de var. Møtet resulterte i en

søknad til den indiske staten
om godkjenning for å starte
opp barnehjem. Da søknaden
ble innvilget, var arbeidet med
Indiaforeningen i gang.
Indiaforeningen ble formelt
registrert i Brønnøysundregisteret i oktober 2008.
Årsmøtet er foreningens
høyeste myndighet. Indiaforeningen består av et styre
på seks engasjerte personer.
Det er utarbeidet vedtekter og
målsetting.
www.indiaforeningen.no

Visjon - DIN hjelp gir
barn en fremtid
Vi ønsker å gi barna på barnehjemmet en god start på livet
og en utdanning. India er et
mannsdominert samfunn og vi
ønsker derfor å ha et spesielt
fokus på jenter og utdanning.
Bidrag fra faddere og andre
givere, gjør det umulige mulig
og bidrar til at vårt arbeid sakte
vokser fram og bærer frukter.
Representant fra styret besøker
årlig barnehjemmet. Vi ser at
vårt arbeid gjør en stor forskjell
for barna. Det setter varige
spor å bli kjent med så mange
herlige barn og voksne.

Hva betyr det å være fadder
eller fast giver?
Hver fadder betaler et fast beløp pr. måned, halvår eller år.
Beløpet justeres av årsmøtet, se hjemmeside
for oppdatert beløp.
Du får tilsendt bilder og informasjonsskriv, samt
generell informasjon fra barnehjemmet 2 ganger pr. år.
Du kan velge om du vil være fadder og ha spesiell oppfølging
av et barn eller fast giver og sponse hele barnehjemmet.
Det legges jevnlig ut ny informasjon på hjemmesiden
og facebooksiden til Indiaforeningen.
Det jobbes for å bli godkjent for skattefritak.

Det lages eget materiell til skoler og barnehager
som sendes ut i forkant av FN-dagen. Dette ligger
også på Indiaforeningens hjemmeside. Skoler og
barnehager som vil støtte Beracah barnehjem
betaler et årlig beløp etter å ha hatt innsamling
i forbindelse med markering av FN-dagen eller
advendstiden.
Styret jobber på frivillig basis. Kun 5 % av
inntektene går til administrative kostnader og
utgifter i forbindelse med besøk på barnehjemmet.
Det meste av inntektene går til daglig drift av
barnehjemmet og skolepenger.
Vi er i planleggingsfasen, for et mulig samarbeid
med Universitetet i Stavanger.

Kontaktinformasjon
Indiaforeningen
v/ Tove Erna Belland
Madlavollveien 29
4041 Hafrsfjord
Mob.: 907 54 384
E-post: post@indiaforeningen.no
Kontonummer: 0539 3385865
www.indiaforeningen.no

Vi støtter Indiaforeningen og deres arbeid:
www.bloomstavanger.no

Jo flere jo bedre...
Det er fortsatt behov for flere faddere og faste givere
så ta kontakt med styret dersom du kjenner noen
(enkeltpersoner, barnehager, skoler, firmaer m.m)
eller DU selv ønsker å bidra.

