Det här är
biståndsföreningen

Bharat IndienIndien-Bistånd

Ingen kan hjälpa alla men alla kan hjälpa någon.
Kom och var med!

Indien

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.

Föreningen Bharat IndienIndien-Bistånd

Bharat betyder Indien på hindi, ett av landets officiella språk. Föreningen
har funnits sedan 1981, den är politiskt och religiöst obunden och bygger
på frivilligt arbete. För närvarande är föreningen engagerad i sju barnhem.
Föreningens målsättning är:
att hjälpa föräldralösa och/eller fattiga barn
att hjälpen ska leda till oberoende och utveckling
att öka intresset för solidaritets arbete
att öka intresset för Indiens folk och kultur
Föreningens huvudområden:
fadderbarnsverksamhet
informations arbete i Sverige
Föreningen har med 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.
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Fadderbarnsverksamheten

Det ekonomiska fadderbarnsstödet till ett enskilt barn på något av de sju
barnhemmen är en av hörnpelarna i arbetet. I föreningen finns ett fadderombud för varje barnhem och kontakten med barnhemsansvariga är tät.
Föreningens uppgift är att ordna faddrar och att administrera det ekonomiska stödet som går till mat, kläder, läkarvård och utbildning till barnet.
När en fadder anmält sig till föreningen skickas foto, uppgifter om fadderbarnet, inbetalningskort och barnets specifika registreringsnummer, som
ska uppges vid all kommunikation.
Ett fadderskap kan avbrytas genom att faddern i god tid meddelar föreningen så att ny fadder kan ordnas.

Kontakter med barnen

Barnhemspersonal tar på bästa sätt hand
om barnen. Ofta saknar barnen kontakt
med sina biologiska föräldrar och faddern blir därför en sorts extraförälder.
Kontakt med barnet kan hållas via brev,
foton och ibland e-post. Extragåvor vid
t. ex. jul och födelsedagar kan skickas
till barnet via föreningen men bör helst
vara riktade så att alla kan få del av gåvan, kanske till ett kalas eller en utflykt
för alla barn. Faddern kan också skapa
ett konto för barnets framtida behov.
Skicka aldrig kontanter via post då de
lätt kan försvinna.

Informationsarbete i Sverige

Arbetet med att sprida kunskap om föreningen bygger på 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 dela
med sig av sina upplevelser av barnhemmet och mötet med fadderbarnet.
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Warn Baby Fold (WBF)

Barnhemmet ligger i Bareilly, Uttar Pradesh i norra Indien. Det har
plats för ca 100 barn, hälften pojkar och hälften flickor. Alla barn
har faddrar från Sverige. De större
barnen vistas periodvis på skolhem
men återvänder under loven till
barnhemmet.
Några barn bor med sina föräldrar, men får stöd till utbildning av
faddern. Barnhemmet har ett litet
jordbruk som startade med stöd av
föreningen. Jordbruket ger mjölk,
grönsaker och frukt till barnen.
Eventuellt överskott säljs vilket ger
inkomster till barnhemmet.
Fadderombud: Inger Lundmark, telefon: 0911-245 324
e-post: inger_lundmark@passagen.se

Pauls Boys Home (P)

Barnhemmet ligger strax utanför Madurai i den indiska delstaten Tamil
Nadu. Makarna Ester och Ratinraj Thangapushpam har ansvar för ett 15tal pojkar. Paret har med hjälp av statliga lån och Bharat Indien-Bistånd
byggt upp ett separat hus för pojkarna vid sidan av sitt eget. Ester arbetar
som lärare vid en statlig skola medan Ratiraj sköter hemmet och pojkarna.
Fadderombud: Ewa Eman, telefon: 0911-349 36
e-post: eman@ebox.trinet.se
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Birdsnest Home (B)

Barnhemmet ligger i Madurai i den indiska delstaten Tamil Nadu. Det kan
ta emot 60 flickor. Bharat Indien-Bistånd har bidragit till renovering av
hemmet. T. ex. finns nu träningslägenhet, kvarn, sysalar och datasalar.
Hemmets mål är att ge utsatta flickor utbildning och en trygg uppväxt.
Genom åren har många tack vare fadderstödet kunnat utbilda sig till lärare, sjuksköterskor, läkare, dataoperatörer m. m.
Fadderombud: Louise Lundgren, telefon: 070-527 5530
e-post: louise_lundgren@hotmail.com

Mar Thimotheus Memorial Orphanage (MTM)

Barnhemmet ligger i Thrissur i den sydliga delstaten Kerala. Staden ligger
tre mil från kusten på väg upp mot bergen. På barnhemmet finns ett 60-tal
flickor och pojkar mellan 6 och 19 år som med hjälp av fadderstöd kan få
en trygg uppväxt. Barnhemmet har under mitten av 1990-talet genomgått
en omfattande renovering med hjälp av Bharat Indien-Bistånd. Likaså har
föreningen bidragit till att ett pojkhus byggdes 2002.
Fadderombud: Mari Coenraads, telefon: 021-357 020, 070-684 252
e-post: mari_coenraads@hotmail.com
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Mar Thoma Asram, Thrissur (MTA)

Barnhemmet, som ligger nära Thrissur i den sydliga delstaten Kerala, är
ett ganska nytt åtagande från Bharat Indien-Bistånd. Här finns mellan
30 och 40 pojkar i åldern 10 – 18 år. Stor vikt läggs vid att lära dem tala
engelska. Barnhemmet är i stort behov av upprustning, särskilt de sanitära delarna.
Fadderombud: Mari Coenraads telefon: 021-357 020, 070-684 252
e-post: mari_coenraads@hotmail.com

Holy Angels Convent (HAT)

Barnhemmet ligger i staden Trivandrum i den sydliga delstaten Kerala.
Bharat Indien-Bistånd samarbetar med en större organisation som drivs av
nunnor, carmelitersystrar, och som omfattar skolor, skolhem, barnhem
och stor social verksamhet. Det är främst flickor från svårt utsatta familjer
som Bharat Indien-Bistånd söker faddrar till, men föreningen har också
sedan 1980-talet bidragit med fadderstöd till barnhemmen.
Fadderombud: Kerstin Carlsson, telefon: 073-069 8775
e-post: s.pitholm@hotmail.com
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Holy Apostles Convent (HA)

Barnhemmet ligger på toppen av berget St Thomas Mount i staden Madras (Chennai) i den Indiska delstaten Tamil Nadu. Ett 80-tal barn bor på
barnhemmet, men ungefär 100 barn har fadderstöd genom Bharat IndienBistånd. När barnen når 6-årsåldern börjar skolgången. Då får de komma
till något av de skolhem som barnhemmet ansvarar för eller också får de
bo i en familj.
Fadderombud: Anna Norell, telefon: 010-123 8820
e-post: kristinaregina@live.se
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Pengarna går rätt

Föreningen har ett 90 000-konto vilket innebär att den står under Svensk
Insamlingskontroll. De administrativa kostnaderna för t. ex. porto, trycksaker och bankavgifter bekostas i huvudsak genom medlemsavgifter och
räntor. Styrelsen arbetar helt ideellt.
Observera att fadderpengarna oavkortat går till respektive fadderbarn.
Varje barnhem skickar regelbundet sin årsredovisning till föreningen, som
också gör besök vid barnhemmen för att på plats kontrollera att pengarna
går till avsedda ändamål.

Att bli medlem

Medlemskap i föreningen fås genom att betala in en avgift på 100 kr per
år. Därutöver kan medlemmen åta sig att bli fadder. Ett fadderskap kostar
för närvarande 175-200 kr per månad.

Vill du veta mer?

Upplysningar om barnhemmen fås via respektive kontaktperson.
Ytterligare upplysning fås via föreningskansliet
Bharat Indien-bistånd, Isjaktsgränd 1, 129 45 Hägersten.
Telefon 08 – 58 500 628 alt 0702 – 242 461
E-post: bharat@comhem.se
Organisationsnummer: 898800-8341
Bankgironummer: 900-9192
Mer information finns på www.bharat-bistand.org
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