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Nytt fra Indiaforeningen –  juni 2016 

Din hjelp gir barna en fremtid! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fra barnehjemmet: 
Feba på 22 år – datteren til Santosham og Sunny  er 
nå med på å skrive rapporter fra barnehjemmet. I den 
siste rapporten forteller hun at barna har hatt 
sommerferie, og noen har vært hjemme hos sin 
familie i kortere eller lengre tid. Vi vet ikke alltid om 
alle kommer tilbake til barnehjemmet etter ferien. 
Det kan ha skjedd ting i hjemmet deres – både 
positivt og negative som gjør at noen barn flytter 
hjem.  
 
Dette året er det mange nye barn som flytter inn på 
Beracah. De har i år hatt en prøve på barnehjemmet 
for å se på hvilket nivå eller hvilken klasse de nye 
barna bør starte i. Av erfaring vet vi at selv om barna 
går i 3. eller 4. klasse er det ikke alle som har lært å 
lese og skrive. De fattigste barna blir heller ikke 
prioritert på skolen, og kan derfor streve i mange fag. 
Vi prøver å gjøre en innsats her. 
 
Da de nye barna flyttet inn hadde de også et 
velkomstprogram der barna fikk opptre med det de 
hadde lyst til. De har også startet med 
ungdomsmøter og 1.6 startet skolen igjen. Alle elever 
på 9. trinn har nå startet med obligatorisk karate-
trening på skolen. Elever i 10. klasse får ekstra 
leksehjelp på barnehjemmet.  
 

 
 

Av erfaring vet vi at noen av de nye barna vil flytte 
hjem igjen i løpet av kort tid. Dette kan handle om 
hjemlengsel, eller at foreldrene ombestemmer seg, 
at de får jobb eller selv kan ta seg av barna, eller 
rett og slett at de ikke finner seg til rette på 
barnehjemmet 

 

Santosham og Sunny hilser og takker for all hjelp og 
støtte. De skriver: “Once again we express our 
hearty thanks to all sponsors for the generous 
financial help towards Beracah childrens home, 
please convey our regards to all sponsors.” 
 
 
Syskoleprosjektet 
Linda Lindeberg, som leder syskoleprosjektet, 
forteller at det ser  ut til at de har fått sving på 
sakene på syskolen.  Feba, datteren til Santosham,  
holder en hånd over syskoleprosjektet. Hun er en 
sterk kvinne med ambisjoner. Hun er kreativ og 
målbevisst. De har ansatt to lærere, Sahira and 
Anna.  
 
Det har kommet noen nye jenter til hjemmet og 
Feba forteller at noen av dem er aktuelle for å være 
syelever. Målet er at produktene skal bli så bra at 
de kan selges og gi inntekt, så skolen etter hvert 
kan drive seg selv. Dette vil ta tid, så la oss 
oppmuntre dem til å stå på. Vi venter på bilder av 
produktene…. Og kanskje vi kan selge noen her i 
Norge???  
 
Det er ganske fantastisk at det finnes mennesker 
(overalt egentlig), som har i sitt hjerte at det å 
hjelpe andre til bedre liv, er det som gir lykke :). Jeg 
siterer Desmod Tutu (fritt): Det finnes så mye 
kjærlighet i denne verden, det finnes så mye fred. 
Det finner så mye glede og godhet, vennlighet og 
tro! Lets keep up the good work. Det nytter! sier 
Linda. 
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Styrets arbeid: 
Med lav kronekurs og mange nye barn ser vi et 
stort behov for mange nye faste givere/faddere og 
økte inntekter for Indiaforeningen. I oktober vil vi 
ha en  vervekampanje, og vi håper at dere alle 
faddere/faste givere kan hjelpe oss og  verve en 
venn hver. Da får de nye barna og en fadder   Vi 
vurderer også om vi skal heve det månedlige 
beløpet. Dette blir mest sannsynlig en sak på 
neste årsmøte.  
 
Vi har mottatt 4 søknader om støtte til barns 
utdanning. Den ene er for Feba, datteren til 
Sunny, mens de andre er fra ungdommer som ikke 
bor på barnehjemmet. Vi har innvilget søknad for 
Feba, og en av de andre jentenes søknad. Vi har 
vært så heldige å fått en stor gave fra et ektepar i 
Sandnes. De vil sponse hele utdanningen for 
denne jenta. Tusen takk til hver og en av dere som 
bidro. Deres hjelp gir jenta en bedre fremtid.  
 
Fn-dag. Vi håper alle barnehager og skoler er 
klare for en stor innsats for barna på 
barnehjemmet på FN-dagen. Det er mange nye 
barn som trenger senger, skap, leker og utstyr. Vi 
sender ut dvd, eller lenke til en presentasjon i 
august. Ta gjerne kontakt hvis dere lurer på noe. 
 

 
 
 
 

I forbindelse med skolestarten er det også en del ekstra 
utgifter og spesielt med så mange nye barna. Vi har 
sendt 12 000 kr ekstra denne måneden til å dekke nye 
skoleuniformer, sekker, paraplyer, bøker osv.  
 
Espen, styremedlem, drar på besøk til barnehjemmet i  
august. Hans oppdrag blir å få et inntrykk av driften, 
samtale med barna og personalet, samt se på videre 
utfordringer med driften av barnehjemmet.  
 
Årsmøte 
Årsmøte er gjennomført og årsrapporten ler lagt ut på 
hjemmesiden og på facebooksiden.  
www.indiaforeningen.no eller facebook: Beracah 
Barnehjem.  Vi anbefaler dere å lese denne for å se på 
hvilke aktiviteter som ble utført forrige år. Det er en fin 
måte å holde seg oppdatert på. Dersom det er noe dere 
lurer på, så send en mai til  post@indiaforeningen.no. 
Det er alltid kjekt å ha kontakt med dere medlemmer. 
 
Protokollen fra møte er også lagt ut på hjemmesiden. 
Som dere ser der er det en endring i styret. Åse Odland 
har trått ut av styret, etter mange år som nestleder. 
Eller hun sier at hun har en pause…. Vi håper at det er 
pause… Hun vil fremdeles være en støttespiller og 
bidra med hjelp til styret ved behov . Vi takker for den 
fantastiske innsatsen hun har gjort i mange år!!! 
 
Vi har valgt å ikke ta inn et nytt styremedlem, men 
holder det litt åpent om vi skal ta inn et varamedlem 
ved behov kommende år. Dersom du, eller noen andre 
du kjenner har lyst å involvere deg mer i arbeidet for 
barna i India – er det fint om du sender en mail. Vi har 
styremøter ca 7-8 ganger i året og så er det litt jobb 
innimellom…. Dette er givende arbeid   
 

Dersom noen ønsker å gi en ekstra gave til 
de nye barna er vårt kontonummer: 

0539 33 85865 
 
Vi i styret ønsker dere en riktig god sommer! 
 
Takk for støtten, hilsen oss i styret: Espen, Kirsten, 
Camilla, Merete og Tove Erna 
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