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MEDLEMSUTVECKLING
Antalet betalande medlemmar under året ha varit 245 (314*). Vi kan konstatera att både
antalet betalande medlemmar och faddrar stadigt har minskat de senaste 5 åren.
* 2017

FADDERBARNSVERKSAMHETEN
Under 2019 har fadderbarns verksamhet bedrivits vid de 6 barnhemmen med totalt 245
fadderbarn vid årets slut. varav. De 245 barnen var fördelade enligt följande: Birdsnest Home
21 fadderbarn, Holy Apostles Convent 54 fadderbarn, Holy Angels Convent 8 fadderbarn,
MTM Orphanage 62 fadderbarn, Warn Baby Fold 63 fadderbarn, MTA 27. Under 2018 var
det 45 barn som lämnade hemmen medan 33 nya barn tillkommit..
Nya bestämmelser gällande barnhemsverksamheten i Indien kom 2018. Först gick regeringen
ut med en kravlista som skulle innebära att de flesta barnhem skulle få stänga igen men sedan
visade det sig att de nya reglerna främst gällde statliga barnhem. En förändring som våra
hem berörs av är : Inga barn över 18 år får bo på hemmen. Detta medför att de
barn/ungdomar som vill satsa på högre utbildning ej kan bo kvar utan då måste man lösa det
på annat sätt tex. skolinternat. Våra hem har fortsatt problem med bemanning av lärare,
kokerskor och övrig personal. Ett problem som ökat de senaste åren.

BISTÅNDSVERKSAMHETEN
Birdsnest Home har kvarstående problem med vattenförsörjningen även om läget har
förbättrats. Man har med hjälp utifrån byggt en vattenreservoar som har till uppgift att samla
regnvatten under regnperioden. Föreningen har även erhållit en gåva på 100.000 kr från en
enskild givare som är till bra hjälp och planerna på att borra en ny brunn finns fast experterna
är oeniga om det kommer att hjälpa. Alternativet är att hemmet ansluts till det kommunala
vattennätet. Vissa målningsarbeten har även genomförts på hemmet. Under 2017 och 2018
har Warn Baby Fold fått enskilda gåvor från faddrar för att köpa och installera solceller.
Tyvärr har inget hänt ännu beroende på att en ny föreståndare kommit och inte hunnit sätta sig
in i projektet. På MTM har en rutschkana införskaffats men för övrigt har inga stora projekt
genomförts .

STYRELSEN
Styrelsen har under året träffats 5 ggr. Samtliga barnhem och projekt har kontrollerats
avseende räkenskaper och verksamhet. Under november/december besöktes barnhemmen
MTM, MTA. Övriga hem kommer att besökas i början av 2019 av föreningens ordförande.
Syftet med besöken är att träffa barn och personal men även för att kontrollera verksamheten
avseende räkenskaper, hygien, mathållning, utbildnings kvalitén samt den psykosociala
uppväxtmiljön för barnen.

VERKSAMHET I INDIEN
Under 2019 anordnades ingen resa för faddrar men ett fåtal enskilda faddrar har besökt
hemmen och en av våra medlemmar har under 3 veckor arbetat som volontär vid Holy
Apostles Convent i Chennai. Vi ser även att kontakten mellan lokalbefolkningen och hemmen
är fortsatt god.

Ändamålsuppfyllelse 2019
Föreningens mål enligt stadgarna är:
1) Att i Indien bedriva hjälparbete riktat mot föräldralösa och fattiga barn och ungdomar,
vilket ska leda till deras utveckling och oberoende.
Arbetet med att hjälpa föräldralösa och fattiga barn sker i huvudsak genom fadderverksamhet
på de 6 barnhem som föreningen stödjer. Ca 95 % av de barnen går i någon form av
utbildning och bor på barnhemmen eller på skolhem under skolterminen. Resterande 5 % är
små barn som ej kommit upp i skolålder eller barn som bor kvar i sina ursprungsfamiljer
(oftast med mamman) och får ekonomisk hjälp för att kunna fullfölja sin skolgång.
Följande barnhem omfattas av föreningens fadderverksamhet:
Namn på hemmet
Birdsnest Home
Holy Apostles Convent
Holy Angels Convent
MTM Orphanage
MTA Boys Home
Warn Baby Fold
Totalt
Inom parantes avser 2017

Antal barn
31/12 -18

21 (30)
54 (59)
8 (12)
62 (57)
27 (38)
63 (80)
245

Avslutade Barn
2018

6
13
4
7
9
6
58

Nytillkomma barn Startår*
2018

0
11
0
17
1
5
33

1981
1983
1983
1985
2012
1989

*Startår som biståndstagare

Föreningens verktyg för att följa ändamålsuppfyllelsen är:
a) Barnhemsbarnens skolresultat följs kontinuerligt och vid behov får de svagpresterande
barnen extra studiestöd. Vi försöker anpassa barnens skolgång utifrån de resurser de
besitter. Det finns alla sorters barn på våra barnhem dvs. högpresterande,
normalpresterande samt lågpresterande. Föreningen värnar om alla barn oavsett prestations
förmåga. Detta synsätt försöker vi implementera på barnhemmen. Efter skoldagen behöver
barnen hjälp med läxor och stödundervisning. Ett stort problem är att behålla lärarna på
banhemmen. Problemet har blivit värre de senaste 5 åren. Det finns många anledningar till
detta men kanske främst vi inte lönemässigt kan konkurrera med statliga skolor. Vi har ett
system med särskilda lönefaddrar men det har ej varit tillräckligt. Ett annan orsak till
lärarproblemet att det karriärmässigt inte ses som en merit att arbeta på barnhem. Vi har
försökt anställa ensamstående lärare med barn som bor på barnhemmet tillsammans med
sina barn men även de har svårt att stanna kvar.
b) Genom våra årliga besök försöker vi uppskatta den psykosociala uppväxtmiljön för barnen.
De helt föräldralösa barnen som idag endast utgör några procent försöker vi värna extra för
De skall alltid känna sig välkomna att besöka hemmet även efter att de lämnat. Föreningen
har verkat i 38 år och mycket har förändrats sedan starten. Indiens ekonomi har kraftigt

förbättrats och vi kan se att det även kommit barnen till del. Allt färre barn hamnar på
barnhem idag och staten har tagit ett allt större ansvar. Idag sker kontroller regelbundet av
myndigheterna vilket knappt existerade tidigare. Genom TV och sociala medier får barn
och ungdomar en allt större kunskap om samhället och livet och kan därför ifrågasätta
mycket vilket givetvis positivt men kan medföra problem för personalen.med sina
familjer. Vi har en känsla av att fler inte vill eller vågar berätta att man vuxit upp på ett
kristet barnhem och kanske oftare klipper kontakten med hemmet.

c)

Vid våra årliga besök är vi tydliga med vad vi förväntar oss av våra samarbetspartners. I
föreningens styrelse finns både lärare och terapeuter representerade och många av våra
faddrar som besöker Indien kommer från skolans värld. Våra besökare kan därför på ett enkelt
och naturligt sätt föra en dialog med våra samarbetspartners och då även väcka en nyfikenhet
på vårt sätt att uppfostra och utbilda barn.
2) Att i Sverige och Indien verka för förståelse för de föräldralösas och fattigas villkor och
betydelsen av solidaritetsarbete.
Måluppfyllelse:
I Sverige har vi genom vår hemsida och på sociala medier som Facebook försöket att synas.
Ibland blir vi även inbjudna till skolor och arbetsplatser för att berätta om vår verksamhet.
Föreningen har årligen anordnat gruppresa till Indien för faddrar och andra intresserade men
2018 blev gruppresan inställd. Många faddrar har dock på egen hand besökt barnhemmen
och kan sprida kunskap tom Indien och barnhemmen till vänner och bekanta Vi vill vi främst
visa på hur det kan vara att behöva växa upp på ett barnhem och inte få leva med sin
ursprungsfamilj men även visa på Indiens rika natur och kultur. Barnhemmen bjuder in
grannar och vänner att tillsammans med barnen och dess familj fira jul och andra högtider. Vi
har noterat att allt fler indiska familjer visar ett större intresse av barnen på barnhemmen.
Många indiska familjer väljer idag att fira högtidsdagar på barnhem och bjuder då alla på mat
och presenter. Det händer att indiska familjer bjuder hem ”våra” barn till sina hem eller tar
med dem på utflykter. Donationer av livsmedel och pengar från indiska familjer har ökat
kraftigt de senaste åren.
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