Bästa Bharat-medlem

och Fadder!

Sommaren är på gång så även i vårt avlånga land. Ibland lurar den oss som när jag vaknade till i ett
snölandskap utanför Göteborg för nära dagar sedan. Jag vet den har bara tagit en paus så varmare dagar
kommer. Sommaren 2018 gick till historien med alla värmerekord, torka och skogsbränder. Värmerekord och
förödande orkaner är dock något som Indien möter varje år. Tänk er att leva med 45 C i skuggan. Jo det går
an om man har luftkonditionering men det är en lyx som de flesta indier inte är förunnade. Då värmen är som
värst under april och maj i då stängs skolorna för sommarlov och våra fadderbarn får åka hem till sina
familjer i alla fall de som har en familj att åka hem till. Är det för varmt orkar man knappt tänka och att orka
lära sig nya saker och att försöka koncentrera sig i skolbänken är ej att tänka på när svetten rinner.
Arsmötet hölls den 24/3 på Värdshus Stallarholmen. Vi var ett 30-tal medlemmar som samlades för
årsmötesförhandlingar, sång av 2 trevliga ungdomar från Stallarholmen, fika och bildvisning från våra
barnhem. (se bifogat årsmötesprotokoll)
Mycket kort från barnhemmen
Birdsnest Home, Antalet flickor på hemmet har ökat från 12 till 18 och troligen kommer fler att tas in till
skolstarten i maj. Glädjande nog har den brunn som sinat börjat leverera lite vatten igen men man kommer
att fortsätta att tvingas köpa dricksvatten.
Holy Angels Convent, Inga fler barn kommer att tas in i fadderprogrammet och föreningen kommer att fasa
ut samarbetet när de sista barnen avslutat sina studier. Beslutet är gemensamt eftersom denna verksamhet
kommer att upphöra vid Holy Angels Convent.
Holy Apostles Convent, Antalet fadderbarn har ökat de senaste året vilket vi har att tacka fadderombudet
Maria Borg för. Alla barnen vi sponsrar bor i familj och inga bor på barnhemmet längre. De fåtal barn som bor
på barnhemmet är föräldralösa och kommer att adopteras till indiska familjer.
MTM Orphanage; Hemmet har fattat ett beslut att inreda en familjebostad och försöka anställa en
föreståndare som med sin familj skall bo på hemmet. Beslutet är hoppingivande eftersom de senaste åren
varit fylld med svårigheter att anställa personal som stannar.
MTA Boys Home, Fler pojkar kommer att beredas plats på hemmet efter att det några år har sjunkit. Man
kommer att behöva göra en del investeringar i byggnaden för att ge dem tillräckligt med utrymme och
standard.
Warn Baby Fold, Äntligen så har solcellsprojektet startat upp. Förhoppningen är att man redan i maj skall
kunna producera elektricitet och minska deras elkostnader. Under påsken åkte hemmet med alla barnen upp
till bergen i Satal för att fira och få lindring från värmen i Bareilly. Nya ledning för hemmet har många ideer
om hur man vill utveckla barnhemmet.
Vi vill slutligen önska alla våra faddrar och medlemmar en skön och trevlig sommar. Vi återkommer
med mer information från barnhemmen till hösten när skolorna öppnat igen.
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