Indien är ett land i stark ekonomisk utveckling. Ändå finns tusen och åter
tusen barn som lever i stor fattigdom och misär. Barn som saknar föräldrar,
hungriga barn, barn som utnyttjas i hårt arbete och i prostitution.

Bharat Indien-Bistånd
är föreningen som består av enskilda
människor, företag och
organisationer som vill göra livet
ljusare för några av alla dessa barn
genom att bli fadder och ge dem
utbildning.
Föreningen som har funnits sedan 1981,
är politiskt och religiöst obunden och
bygger helt på ideellt arbete.
För närvarande är föreningen engagerad
i sex barnhem i Indien.

Föreningens målsättning är:
 att hjälpa föräldralösa och/eller
fattiga barn
 att hjälpen ska leda till
oberoende och utveckling
 att öka intresset för
solidaritetsarbete
 att öka intresset för Indiens folk
och kultur
Föreningens huvudområden är dels fadderbarnsverksamhet och dels
informationsarbete i Sverige.
Föreningen har, med hjälp av bidrag från SIDA under många år arbetet med
utvecklingsprojekt vid olika barnhem. SIDA har dock ändrat reglerna för
bistånd till enskilda föreningar. Därför kan föreningen numera endast
genomföra mindre projekt med stöd av medlemmar eller företag.

Fadderbarnsverksamheten
Det ekonomiska fadderbarnsstödet till ett enskilt barn på något av de sex
barnhemmen är en av hörnpelarna i arbetet. I föreningen finns ett fadderombud för varje barnhem och kontakten med de barnhemsansvariga är tät.
Föreningens uppgift är att ordna faddrar och administrera det ekonomiska
stödet som går till mat, kläder, läkarvård och utbildning till barnet.
En annan hörnpelare är att försöka samla in pengar som hjälp till hemmens
nödvändiga reparationer eller förbättringar. Oftast är det faddrarna som ge
gåvor eller större donationer. Men föreningen har genom årens lopp både
använt sig av försäljning av indiska föremål på marknader, brödförsäljning,
lotterier, skolbasarer och loppisar för att få in mera pengar till det
nödvändiga.

Att bli medlem och barnfadder eller stödjare
Du blir medlem i föreningen genom att anmäla dig på vår hemsida
www.bharat-bistand.org eller genom någon fadderansvarig.
Dessutom måste du betala en obligatorisk medlemsavgift på 150 kr per år.
Det är den som skall täcka administrativa kostnader. Du kan naturligtvis
också vara medlem utan att ha ett fadderbarn.
Därutöver kan medlemmen åta sig att bli fadder för ett barn. Kontakta
någon av de fadderansvariga, vars kontaktuppgifter står på hemsidan eller
under barnhemspresentationer på kommande sidor. När en fadder anmält
sig till föreningen, får faddern ett välkomstbrev och uppgifter om sitt
fadderbarn samt ett foto på barnet. Vidare får faddern ett
registreringsnummer som alltid skall uppges vi all kommunikation.
Ett fadderskap kostar 200 kr per månad. Du kan välja att betala
månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis. Väljer du att betala för flera
månader åt gången ser vi helst att du betala in i förskott. Ange alltid ditt
barns nummer på inbetalningen. Ett fadderskap kan avbrytas genom att
faddern i god tid meddelar föreningen, så att ny fadder kan ordnas.
Om Du vill stödja ett hem utan att binda dig vid ett visst barn, kan Du välja
att bli lönefadder/barnhemsfadder och betala ett valfritt bestämt belopp
per månad för att hemmen skall kunna ha råd med utbildad personal.
Du kan också välja att ge en enstaka gåva eller ett bidrag till något av de
pågående insamlingsprojekten. Ange då till vilket ändamål eller till vilket
barnhem du önskar att bidraget skall gå.

Kontakter med barnen
Barnen är mycket stolta över sina faddrar och sätter stort värde på att
faddern hör av sig då och då. Skickar du också en liten slant vid dessa båda
tillfällen, räcker dessa pengar tillsammans med de andra faddrarnas
pengar, för att föreståndaren skall kunna ordna en liten födelsedagsfest
för alla barn som fyllt år den månaden och en julfest med en liten gåva till
alla. Skicka inte gåvor eller pengar via post eftersom dessa oftast kommer
bort.
Däremot kan du tyvärr oftast inte räkna med att få något svar från ditt
barn. För det första är det få barn som klarar av att skriva på engelska, som
är deras tredje språk. För det andra har personalen inte tid att hjälpa dem,
eftersom alla barnhemmen egentligen har för lite personal för driften.
Slutligen saknar de flesta av hemmen möjligheter till Internet-uppkoppling
till de datorer som barnen får använda.
En gång om året kommer du som fadder att få ett nytaget kort på ditt barn
samt ett julkort som barnet målat själv. Vi fadderansvariga kommer också
att meddela dig, om vi får hör om något särskilt har inträffat med ditt
barn. Är du löne-/barnhemsfadder kommer du också att få ett foto från
hemmet varje år samt lite nyheter från hemmen i våra utskick.

Informationsarbete i Sverige
Arbetet med att sprida kunskap om föreningen bygger på alla föreningsmedlemmarnas engagemang och sker framför allt på de orter där de finns.
Det sker ofta genom föredrag och bildvisning i olika sammanhang. Årligen
brukar faddrar gå samman för att göra en gemensam resa till något av
barnhemmen. Efteråt blir det naturligt att vid olika tillfällen väcka intresse
genom att dela med sig av sina upplevelser av Indien, barnhemmet och
mötet med fadderbarnet.

Pengarna går rätt
Föreningen har ett 90-tusenkonto, vilket innebär att den står under Svensk
Insamlingskontroll. De administrativa kostnaderna för t.ex. porto,
hemsida, revision, trycksaker och bankavgifter bekostas i huvudsak genom
våra medlemsavgifter. Styrelsen arbetar helt ideellt.
Observera att ca 95 % av fadderpengarna går direkt till fadderbarnens
omvårdnad och behov. Varje barnhem skickar regelbundet sin
årsredovisning till föreningen för granskning. Årligen besöks barnhemmen
för att på plats kunna kontrollera att pengarna går till avsedda ändamål
samt för att se hur barnen mår.

.
Kontrollbesök på MTA. Tre ur vår styrelse diskuterar med några från MTA:s
kommitté. Även en ur personalen sitter med och berättar om det dagliga arbetet.

Warne Baby Fold (WBF)
Barnhemmet ligger i Bareilly, delstaten Uttar Pradesh i norra Indien. Vi
sponsrar för närvarande ca 80 pojkar och flickor av de drygt 120 barn som
finns där. Därför behövs nu många nya faddrar.
Många av barnen här är helt föräldralösa eller har fattiga föräldrar, som
inte klarar att ta hand om sina barn. De större barnen vistas under
terminerna på skolhem, men återvänder under loven till barnhemmet.
Några barn bor dock tillsammans med sina föräldrar, men får stöd till sin
utbildning av faddern. De större barnen vistas periodvis på skolhem, men
återvänder under loven till barnhemmet. Några barn bor med sina
föräldrar, men får stöd till sin utbildning av faddern.
Hemmet som med hjälp av föreningen stod klart år 2000 är nu i behov av
renovering och uppfräschning. Till detta behövs pengar genom donationer.
De senaste åren har dessutom elkostnaderna skjutit så i höjden att man
behöver andra alternativ. Därför samlar vi nu in pengar för att hemmet
skall kunna köpa solcellspaneler och få dem installerade eftersom vintern i
Bareilly är mycket kall.
Fadderombud för Warne BF:
Inger Lundmark,
telefon: 0703 - 57 46 48
e-post: inger_lundmark@passagen.se

Holy Apostles Convent (HA)
Barnhemmet ligger på toppen av berget St Thomas Mount i staden Chennai
i den Indiska delstaten Tamil Nadu. Ett 80-tal småbarn bor på barnhemmet
i avvaktan på adoption eller fosterhemsplacering.
Många barn blir kvar på barnhemmet och när de når sexårsåldern börjar
skolgången. Då måste de lämna hemmet och placeras i olika familjer, ofta
mycket fattiga, boendes i trakten. Föreningens fadderstöd går till dessa
barns skolgång samt stöd till familjerna. För att familjerna skall få ut sitt
stöd krävs det att mammorna i familjen en gång i månaden samlas på HA,
för att bli undervisade av nunnorna. Man pratar om hygien, näringsrik
mat, läxläsning m.m. Dessutom ordnar nunnorna en kortare lägervistelse
för barnen på sommarlovet för att de, åtminstone under några dagar, skall
få slippa hettan i slummen.
Föreningen stödjer ett sextiotal barn på detta sätt, och ett tjugotal andra
väntar på att få en fadder. Hemmet önskar dessutom att inlemma många
fler barn i programmet, eftersom nöden är så stor i området.
Fadderombud för HA:
Maria Borgh
telefon: 0704 - 71 84 78
e-post: maria.borgh@hotmail.com

Birdsnest Home (B)
Barnhemmet ligger i Madurai i den indiska delstaten Tamil Nadu.
För närvarande bor där bara tjugotal flickor, eftersom delstaten plötsligt
bestämde att bara barn från närområdet fick bo där. Man planerar dock
att ta in fler barn, så föreningen kommer att behöva fler faddrar.
Under åren som har gått har Bharat Indien-Bistånd bidragit till många
förbättringar på hemmet. Tidigt renoverades det och man lät bygga
datasalar och gästrum. Även träningslägenheter byggdes för att flickorna
skall få träna vardagssysslor som klädvård och matlagning. För att hjälp
hemmet med att få inkomster byggdes också en kvarn, där
omkringboende kunde låta mala mot betalning. Numera köper de flesta
färdigmalt mjöl, så att kvarnen måste läggas ner.
På senare tid har vår förening låtit bygga nya toaletter och duschrum. En
brunn har också grävts som gav bra med vatten, tills det byggdes två
höghus bredvid barnhemmet. Nu sinar brunnen och man måste därför
köpa allt vatten.
Hemmets mål är att ge utsatta flickor utbildning och en trygg uppväxt.
Genom åren har många flickor, tack vare fadderstödet, kunnat utbilda sig
till lärare, sjuksköterskor, läkare, dataoperatörer m.m.
Fadderombud för Birdsnest:
Cecilia Lundmark Adrian
telefon: 0703-53 06 36
e-post: cecilialillpite@hotmail.com

Holy Angels Convent (HAT)
HAT ligger i staden Trivandrum i den sydliga delstaten Kerala. Där
samarbetar Bharat Indien-Bistånd med en större organisation som drivs av
nunnor (carmelitersystrar) och som omfattar skolor, skolhem, barnhem
och en stor social verksamhet.
Vår förening började redan 1980-talet att stödja barnhemmen med faddrar,
men det stödet har dock upphört sedan många år.
Numera samarbetar vi med en nunna, som letar rätt på främst flickor från
svårt utsatta familjer i Trivandrum-distriktet. Flickorna bor kvar i sina familjer
och går i olika skolor nära deras hem. För att rädda flickornas skolgång skaffar
Bharat Indien-Bistånd faddar till var och en. Nunnan ser sedan till att
pengarna går till flickornas skolavgifter, skolböcker och skoluniformer.
Familjerna får även ett visst litet stöd. Regelbundet besöker nunnan de olika
hemmen för att se till att allt fungerar och ibland samlar hon barnen för
samtal på HAT.
Fadderombud för HAT:
Claes-Åke Carlsson
telefon: 0702 – 24 24 61
e-post: bharat@comhem.se

Mar Thimotheus Memorial Orphanage (MTM)
Barnhemmet ligger i staden Thrissur i den sydliga delstaten Kerala. På
barnhemmet finns för närvarande ett femtiotal flickor och pojkar mellan 6 och
18 år, som med hjälp av fadderstöd kan få en trygg uppväxt och utbildning.
MTM är ett av de få hem som tar emot både pojkar och flickor, vilket gör att
många av barnen har ett eller flera syskon också boende där.
Barnhemmet har på 1990-talet genomgått en grundlig renovering med
hjälp av föreningen. Likaså bidrog föreningen med pengar till större delen
av kostnaderna för bygget av ett pojkhus 2002. MTM byggde sedan 2013,
med hjälp av inhemska sponsorer, ett stort hus med ett modernt kök och
en stor samlingssal/matsal. Vi har låtit kakla dessa utrymmen samt skaffat
lampor och fläktar. På övervåningen finns det nio rum med tillhörande
toalett och dusch för personal och gäster.
Nyligen har den äldsta byggnaden renoverats och flera sovsalar inretts.
Barnen har bl.a. fått egna låsbara skåp till sina ägodelar och toaletter har
installerats inomhus för nattbruk. För närvarande har föreståndaren låtit
påbörja byggandet av en ordentlig lekplats på gården mellan husen för de
mindre barnen.
Eftersom flera sovsalar finns tillgängliga, har nu MTM fått tillstånd att ha
70 barn. Detta innebär att föreningen kommer att behöva ytterligare ca 20
faddrar efter sommarlovet.

Mar Thoma Asram, (MTA)
Barnhemmet, som ligger nära staden Thrissur i den sydliga delstaten
Kerala, är ett ganska nytt åtagande för Bharat Indien-Bistånd. Här finns det
studiemotiverade pojkar i åldern 10 – 18 år vars föräldrar, som p.g.a.
ekonomi och/eller bostadsort inte har möjlighet att skicka dem till högre
skolor utan därför anhållit om plats.
Stor vikt läggs vid att lära dem tala engelska. För närvarande bor det bara
30 pojkar där, men eftersom att man har tillstånd att ha 40 st planerar
man nu att i fortsättningen ha så många pojkar där. Fler faddrar kommer
att behövas.
Barnhemmet har själv låtit bygga ut hemmet med sovsalar och ett studierum.
Föreningen har med hjälp av medlemmarnas donationer lagt om taket, borrat
en ny brunn, kaklat duscharna samt totalrenoverat kök och matsal. Vi har
också köpt in sängar, madrasser, bord och bänkar. Hemmet har också byggt
nya toaletter för i huvudsak indiska donationer
Fadderombud för MTM och MTA:
Mari Coenraads
telefon: 021 - 35 70 20, 0707-68 42 52
e-post: mari_coenraads@hotmail.com

Vill du veta mer?
Upplysningar om barnhemmen och övrig information får Du via vår
hemsida www.bharat-bistand.org eller genom respektive fadderombud.
Denna broschyr finns också att ladda ner där.
Ytterligare upplysning fås via:
Bharat Indien-Bistånd,
Klippgatan 14 I, 116 35 Stockholm.
Telefon 0702 – 24 24 61
E-post: bharat@comhem.se
Organisationsnummer: 898800-8341

Bankgironummer: 900-9192
Swish: 123 900 9192

