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Nytt fra Indiaforeningen –  juni 2015

Din hjelp gir barna en fremtid! 
- med fokus på å gi jenter utdanning

Nyheter fra Beracah barnehjem:
Barna har hatt sommerferie, men startet igjen på skolen nå i begynnelsen av juni.  Barna 
gjorde det bra på skolen dette året.  De har innredet nytt lekserom og Osteen er ansatt som 
leksehjelp. De som trenger ekstra hjelp har en egen lærer som underviser dem. 

Sunny har vært syk. Han har vært innlagt på sykehus og fjernet blindtarmen. Han er nå 
heldigvis mye bedre. Feba, datteren i huset på 22 år, har skrevet rapporter på barna denne 
våren. Hun forteller at alle har det bra og er glade for å være på barnehjemmet. I tilegg til å 
jobbe på barnehjemmet har hun praksisplass på flyplassen i byen. Hun forteller videre at 
noen av barna har vært hjemme hos familie i ferien, mens andre har vært på barnehjemmet. 

Geeta på 23 år giftet seg i januar, og venter baby. Geeta er utdannet lærer.  Bryllupet fant 
sted på barnehjemmet. Som skikken i India er, tilhører hun nå mannens familie og flytter 
hjem til dem. Vi håper imidlertid at hun og mannen kan komme tilbake å arbeide på 
barnehjemmet.

Dagsrytmen på barnehjemmet : tidene er indiske tider…..  og de 
tar det ofte som det kommer….. følges altså ikke slavisk  

kl 05.30 god morgen – barna våknes
kl 05.30 – 06.00 morgenbønn
kl 06.00 – 08.30 lek, lekser, studier og diverse arbeidsoppgaver 
kl 08.30- 08.45 frokost
kl 09.00 avreise til skolen 
kl 16.30 te og snack/kjeks el, ettermiddagslur for de minste
kl 16.45 – 18.30 lek eller lekser
kl 18.30 - 19.00 bibelsamling, bønn
kl 19.00 – 19.30 middag
kl 19.30 – 21.00 lekser, lek, arbeidsoppgaver, ev leggetid for de minste.
kl 22.00 leggetid for resten – lyset av…

Økonomi og videre utfordringer:
 Til nå i år har vi i tillegg til den månedlige summen til barna prioritert støtte til:

 Forsikringer og avgifter for minibuss og jeep 
 Tak over trappen til 2 etasje - lekserom 
 Ny brønn 
 Medisinsk behandling for Sunny 
 Utgifter i forbindelse med skolestart
 Utbedringer av det elektriske systemet 
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 Nye senger til nye barn
 Nye benker og bord i spisesalen

Tiltak vi arbeider med:
Prosjekt Syskole  - fra Linda Lindeberg… 
Vi klager over byråkrati og treghet i systemet. Sånn er det og kommer til å være, og jeg er  
glad Prøv å få noe gjort på steder hvor byråkrati er byttet med korrupsjon og system er  
fraværende eller snudd på hode, hehe. Ja det er da jeg får et hav av tålmodighet for vårt
eget vestlige opplegg - alternativet kan fort bli så mye, mye værre!

Over til syskoleprosjekt i Kerala. Dette er så gøy! Og vi får det til, det er sikkert. Det går bare  
ikke helt som planlagt. Men nå er Sunny og Shantsham i gang. De skal fikse opp 3 gamle
maskiner, kjøpe 2 nye elektriske og sette i stand et av rommene på barnehjemmet med  
elektrisitet og strøm aggregater.

Prince fungerer som vaktmester, sjåfør, snekker og miljøarbeider på barnehjemmet. Kona til  
Prince heter Siljo. Siljo fikk en elektrisk symaskin for ca et år siden, og hun er blitt veldig  
flink til å sy. Nå håper vi at hun kunne tenke seg å hjelpe til med å trene opp flere. Kanskje vi  
kan lønne henne  ut fra midler vi far fått til prosjektet…

Målet med prosjektet er i første omgang å kunne gi et tilbud til de ungdommene som ikke vil  
ta videre utdanning, Å kunne håndtere en symaskin er gull verd. Det er et yrke med  
muligheter for å kunne tjene egne penger.  En mulighet til å kunne bryte generasjoners kamp  
mot fattigdom og et liv i slummen. Sunny og Shantosham har også på sikt et ønske om å gi  
tilbud til kvinner i nabolaget. Takk for støtten vi har fått så langt!

Samarbeid med Universitet i Stavanger: 
Indiaforeningen har startet et spennende samarbeid med UiS. Et samarbeid som for oss har 
som mål å styrke/utvikle jenters muligheter på Beracah barnehjem. Det er Kari Søndenaa, 
professor i pedagagogikk som har tatt initiativ til dette samarbeidet.  Kari kjenner Tove Erna, 
Camilla og Bjørghild fra førskolelærerutdanningen  på UiS….for 100.... år siden 

India er fra regjeringens side valgt som et av landene som har prioritert for internasjonalt 
forskningsarbeid.  Kari har tidligere vært i India den gang  i tilknytning til et universitet og har 
siden lekt med tanken om et samarbeid med Indiaforeningen i Norge.  Det samarbeidet er nå 
i sin  spede begynnelse.

Kari og Tove Erna hadde i januar innlegg på UiS sine  forskningsdager hvor de la frem 
mulighetene for å ta et masterstudie knyttet til Beracah barnehjem. To studenter responderte 
veldig positivt på dette.  Disse studentene er allerede i gang med masterstudie ved Institutt 
for Sosialfag i Stavanger, og ønsker i masteroppgaven sin å ha  fokus på jenter/ kvinner sin 
posisjon i India.  Eks på slik forskning kan være; " Hva skal til for at flere jenter skal velge 

mailto:post@indiaforeningen.no


Indiaforeningen
Org nr. 992653264
Tove E. Belland
Madlavollveien 29
4041 Hafrsfjord
Email: post@indiaforeni  ngen.no  
Tlf: 52908945/90754384

utdanning", 
"Hvordan kan en styrke samarbeidet med familiene?"  "Hvordan kan en bruke "Circle of 
Security" i arbeidet på barnehjemmet?" Mulighetene til temaer å fordype seg i er mange.  De 
er nå i planleggingsfasen på hva de ønsker å spisse forskningen sin på.  

Foreløpig er vi i en prosess om hvordan dette kan la seg gjøre. Mange spørsmål må avklares 
både i fht til UiS, styret i Indiaforeningen og aller viktigst med Santosham og Sunny. Viktige 
stikkord i dette samarbeidet vil uansett være tillit, ydmykhet, respekt og kulturforståelse.

Styrets arbeid:
Ny informasjonsbrosjyre er nå klar.  Tusen takk til Randi Aardal Wetteland i 
designfirmaet Bloom for at hun har gjort denne jobben for oss, som et bidrag til 
Indiaforeningen. Brosjyren legges i disse dager ut på hjemmesiden vår 
www.indiaforeningen.no – og kan printes ut derfra. 

I april gjennomførte vi årsmøte i Indiaforeningen. Protokollen og årsrapporten er lagt ut 
på hjemmesiden, for dere som er mer interesserte. Årsrapporten skisserer de aktiviteter som 
ble gjennomført i 2014, og kan være interessant lesing. 

Indiaforeningens Facebook side måtte lages på ny. Søk på Beracah 
barnehjem. Den er nå en foreningsside. Vi kommer til å legge inn bilder etter hvert.  Mest 
informasjon om arbeidet vårt finner du på hjemmesiden .

Dersom du eller en du kjenner er god på bilde og filmbehandling og har lyst å gjøre 
en innsats for Indiaforeningen trenger vi din hjelp! Vi skal utarbeide en ny presentasjon med 
bilder fra barnehjemmet til bruk i skoler og barnehager. Ta kontakt hvis du kan hjelpe med 
den tekniske biten.

Vi retter en stor takk til Elisabeth Rødder og Liv Eiene for den innsats de har 
gjort, gjennom å være styremedlemmer i noen år. Nye medlemmer i styret er Camilla 
Hansen, som har vært deltagende vara inneværende år, og Kirsten Tandberg som er nytt 
styremedlem. Begge har vært faddere i foreningen siden den startet.  Camilla har besøkt 
barnehjemmet 2 ganger. Vi ser frem til et godt samarbeid med dem og ønsker dem 
velkommen i styret.  

Hilsen oss i styret: Åse, Espen, Merete, Kirsten, 
Camilla og Tove Erna. 
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Barna er veldig knyttet til 
de få eiendeler de har 
med seg hjemmefra eller 
små gaver som de får. 
Her har alle fått sin egen 
koffert som de 
oppbevarer tingene sine 
i.  Det var stor stas….
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