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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 hatt mål å gi vanskeligstilte barn en trygg og god oppvekst inkludert skolegang. 
Vårt motto er: Din hjelp gir barna en fremtid! Indiaforeningen har et særskilt fokus på at jenter skal få 

mulighet for utdanning. Vi har gitt økonomisk støtte til drift av Beracah barnehjem i Kerala, India.  

 

Beracah barnehjem drives av ekteparet Santosham og Pastor KC Sunny, deres voksne datter Feba og noen 

medarbeidere. Foreningen i Norge er en frittstående organisasjon, men har et nært samarbeid med ekteparet 

Sunny og styret i India, som er ansvarlige for driften der.  De har et eget styre i India; Beracah Foundation.  

 

 

 

2. Året som har gått 

 
20 barn; 16 jenter og 4 gutter i alderen 5 – 19 år, har fått hjelp dette året. 2018 ble et vanskelig år. 

Barnehjemmet ble angrepet av flere menn/ungdommer og noen ble skadet. Man anså det ikke som trygt å 

fortsette å bo på Beracah. Barna ble midlertidig lokalisert i leide lokaler frem til sommerferien i mai.  

 

Da barna startet skolen i juni kom den store flommen i Kerala. Det ble bestemt at det beste for barna var å 

bo hjemme hos foreldre/familie inntil videre. Barna fikk fast økonomisk støtte av Indiaforeningen hver 

måned til skoleutstyr, transport, mat, medisiner og annet. 

 
Som vi beskrev i infoskrivet i november dreier angrepet seg om kristen forfølgelse, og Osteen, sønnen i 

huset er anklaget for trakassering. Jenta som ha anmeldt saken har innrømmet at anklagen var falsk og at 

den ble   iscenesatt av sjåføren Prince, som er medlem av et politisk parti. Sunny og Santhosham har fått full 

støtte av familiene til barna som bor på barnehjemmet, samt naboer og venner, og tror at sannheten skal 

komme frem og Osteen skal gå fri. Det er en organisasjon som har tatt saken, og anklager står fremdeles. De 

venter på rettsak, men det tar lang tid, og blir hele tiden utsatt av myndighetene.  

 

Barna har siden juni fått fast økonomisk støtte av Indiaforeningen hver måned til skoleutstyr, transport, mat, 

medisiner og annet. Barna bodde altså det første halvåret på et barnehjem og siste del av 2018 i sine egne 

hjem. Barna er fulgt opp med besøk, telefonsamtaler og penger. Det har fungert godt, men foreldrene ønsker 

at barna skal fortsette å bo på barnehjemmet. Det var tidligere (for 4 år siden) en episode der en jente ble 
voldtatt mens hun bodde hjemme, på vei hjem fra skolen. Mange trenger hjelp og mener at det ikke er trygt 

å gå fra barna, mens de er på jobb. Derfor ønsker foreldrene at de skal bo på barnehjemmet. 

 

Vi har i tilegg til de faste barna, støttet en jente med høyere utdanning dette året. Hun har fullført bachelor 

som ingeniør og har nå startet på masterutdanning.  
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Det er sydd noen flere handlenett, som ble sent til Norge – 14 stykk. Linda Lindeberg har sydd på logo og 

disse ble solgt for 200 kr stk. Pengene går uavkortet til arbeidet med barna i India.  
 

Saken mot sønnen Osteen er fremdeles ikke startet, derfor kan de fremdeles ikke bo på barnehjemmet. De i 

India er helt klare på at de vil fortsette å hjelpe vanskeligstilte barn. Det er noen nye og endrede krav til å 

drive barnehjem nå, så i hvilken form hjelpen blir i fremtiden er foreløpig fremdeles usikkert. De ønsker å 

fortsette med barnehjems arbeid.  

 

Vi takker for samarbeidet med UiS, og har nå avsluttet dette. Det ble av ulike årsaker (fra datatilsynet og 

myndigheter i India) ikke mulig å gjennomføre doktorgradsarbeidet på barnehjemmet. 

 

Utover vårt faste bidrag til barna har vi sendt ekstra bidrag til julekjoler og klær til barna for penger vi fikk 

inn på en Facebook aksjon (kr 3684).  

 

 

 

3. Styret 

 

Leder:     Tove Erna Belland 

Nestleder/økonomi:    Kirsten Tandberg 

Fadder/faste giver ansvar:   Merete Brekne Aanestad/Tone Frøystein  

Ekstern kommunikasjon/  Camilla Hansen  

informasjon:     Bjørg Tandberg 

     Jeanette Bø Kristensen 

 

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 7 styremøter, et årsmøte og et 

ekstraordinært årsmøte. Det ekstraordinære årsmøte i november var for å avklare videre drift pga. flyttingen 
fra barnehjemmet. Utenom dette har vi hatt en del kontakt via sms og epost. 

 

Det har vært et tøft år og mange vanskelige, viktig og nødvendige diskusjoner ble tatt i styret. Vi har hele 

tiden jobbet svært godt sammen. Det har vært rom for krevende, motsetningsfylte og vanskelig tanker og 

innspill, men samholdet og innstillingen til å hjelpe barna i India har hele tiden vært det viktigste fokuset 

vårt. Det opplever vi å ha klart sammen. 

 

I oktober var leder; Tove Erna, en uke i India for å diskutere veien videre med de ansatte der. Hun traff også 

noen av barna som fikk hjelp i hjemmet da. Driften ble diskutert, den pågående saken og hvordan fremtiden 

kan bli. Linda Lindeberg var med på noen møter, da det var viktig å være minst to tilstede. Det var sterke, 

nyttige og helt nødvendig møter, og var avgjørende for den videre veien og arbeidet i Indiaforeningen.  
 

Saker som er drøftet i styret i Norge er bla: 

 

 Informasjon til faddere og faste givere 

 Videre drift og driftsnivå – hvordan blir veien videre 

 Økonomi – reduksjon av den totale månedlige beløpet når barna bor hjemme. Hvor mye skal 

sendes hvert barn pr. måned. 3000 INR ble bestemt i samarbeid med de i India.  

 Forberedelse og etterarbeid i forbindelse med besøk fra styreleder Tove Erna Belland i oktober 

 Utdannelse for jenter i India 

 

Det er sendt ut infoskriv i posten til faddere og faste givere i november/desember og juni. Utenom dette er 
det gitt noe informasjon og bilder på hjemmesiden (www.indiaforeningen.no). 
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4. Medlemmer (faddere og faste givere) 

 

Vi har totalt 145 faddere og faste givere til barnehjemmet. 13 barnehager og 1 skole støttet barna i India. 

Utenom dette har vi fått noen sporadiske gaver. Antallet faddere og givere holder seg stabilt. Vi har i 2018 

ikke hatt fokus på å øke antallet givere – da vi vil vente å se hvordan driften der blir fremover. 

 

Vi anbefaler nye medlemmer å være faste givere, og støtte alle barna. Vi har imidlertid forståelse for at noen 

ønsker et eget fast fadderbarn. Dette prøver vi å imøtekomme.  

 
Månedlig innbetaling er kr 250 per måned for å være fadder/fast giver. Det er fremdeles en del som betaler 

mindre – pga. at gammel ordning henger igjen. Det aller meste av de innsamlede midler går til barna og til 

driften. Pengene dekker mat, klær, omsorg, skolegang, medisiner, administrasjon, lønn og husleie. I tilegg 

har noen av de innsamlede midlene gått til sparing – til et utdanningsfond. Vi ser at for å komme ut av 

fattigdommen er utdanning det aller viktigste, og ønsker å prioritere og støtte jenters utdanning. Pengene vil 

dekke høyere utdanning som bachelor og mastergrad.  

 

Av de innsamlede midlene brukes kun 7.3 % til administrasjon her i Norge. Dette er til utgifter til 

hjemmeside, indiareise, porto, gaver. 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.  

 

 
 

 

 

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

      dere som har gitt gaver, for at dere gir barn en fremtid. Din hjelp gjør en forskjell!!! 

 

20.5.2019 Tove Erna Belland, leder 
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