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MEDLEMSUTVECKLING
Antalet betalande medlemmar under året ha varit 259 (274). Det betyder en liten minskning
av betalande medlemmar att 14 medlemmar. Eftersom det inte är ett krav på medlemskap för
faddrar så finns det förutom 259 betalande medlemmar ca 50 fristående (faddrar) sponsorer.

FADDERBARNSVERKSAMHETEN
Under 2012 har fadderbarns verksamhet bedrivits vid 8 barnhem med totalt 315 fadderbarn
vid årets slut. Från 1 juli avvecklades barnhemmet Beaulah Childrens Welfare Home då det
inte fanns möjlighet att driva det vidare. Vid årets slut fanns vid de 7 barnhemmen således
315 barn fördelade enligt följande: Birdsnest Home 37 (40) fadderbarn, Holy Apostles
Convent 68(74) fadderbarn, Holy Angels Convent11(13) fadderbarn, MTM Orphanage
58(59) fadderbarn, Warn Baby Fold 104(106) fadderbarn, MTA 28(7) samt vid Pauls Boys
Home 7(9). Varje år lämnar 20-30 barn verksamheten efter avslutade studier och under 2012
var det 28 barn som lämnade barnhemmet.

BISTÅNDSVERKSAMHETEN
Under 2012 har inga projektansökningar inlämnats till Forum Syd. Sommaren 2011 avled Mr
Chrurchill som varit husfar vid hemmet sedan starten för 30 år sedan. Avvecklingen skedde
sommaren 2012 efter skolårets slut eftersom det inte fanns någon möjlighet att driva hemmet
vidare. Alla barnen vid hemmet återvände då till sina familjer i byn.
Under året har stora renoveringar av toaletter och kök m.m skett vid pojkhemmet MTA.
Kyrkan bidrog även med pengar så att en helt ny byggnad med sovsalar och nya toaletter och
badrum kunde byggas. Allt är inte färdigställt ännu men planeringen är att allt ska vara klart
under 2013. Under 2013 påbörjades byggandet av en Cafteria/Matsal vid MTM. Syftet är att
flickorna och pojkarna på hemmet skall ha en naturlig mötes plats.

STYRELSEN
Styrelsen har under året träffats 5 ggr. Samtliga barnhem och projekt har kontrollerats
avseende räkenskaper och verksamhet. Under februari besöktes samtliga barnhemmen av
föreningens ordförande. faddrar. Ändamålet med resorna är främst för att träffa barn och
personal men även för att kontrollera verksamheten avseende räkenskaper, hygien,

mathållning, utbildnings kvalitén samt den psykosociala uppväxtmiljön för barnen.
Föreningen är beroende av kvalificerad personal vid barnhemmen. Inga oegentligheter eller
misshälligheter noterades på barnhemmen. Det finns dock mycket som kan förbättras
avseende omvårdnad och utbildning av barnen. Barnen bedömdes må bra och vara i god
fysisk.

VERKSAMHET I INDIEN
Under hösten 2012 anordnade Mari Coenraads och Stefan Ölander ånyo en resa för ett tiotal
intresserade faddrar och medlemmar. Resmålet även denna gång var att besöka barnhemmet
MTM och MTA i Trichur men även att låta deltagarna ta del av Indiens rika kulturhistoria och
vackra natur. Drygt hundra faddrar och medlemmar har genom dessa gruppresor fått
möjlighet att på plats studera levnadsvillkoren för våra fadderbarn.

Ändamålsuppfyllelse
Ändamålsuppfyllelse
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 7 barnhem som föreningen stödjer. Ca 95% av de barnen går i någon form av utbildning
och bor på barnhemmen, på skolhem (under skolterminen). Omkring 25% av skolbarnen bor
kvar i sina ursprungsfamiljer (med mamman eller annan släkting) och får ekonomisk hjälp för
att kunna fullfölja sin skolgång.
Följande barnhem omfattas av föreningens fadderverksamhet:
Namn på hemmet
Antal barn/31/12 Avslutade Barn
Birdsnest Home
37
5
Holy Apostles Convent
67
16
Holy Angels Convent
11
1
MTM Orphanage
58
5
MTA Boys Home
28
0
Pauls Boys Home
10
3
Warn Baby Fold
104
9
*Beaulah Childrens Home
0
9
Totalt
315
48**

Nytillkomma Startår

7
11
0
7
13
0
18
0
56

1981
1983
1983
1985
2012
1986
1989
1994

* samarbetet med Beaulah Childrens Home avslutades 2012-07-01
** av de 48 avslutade barnen har 5 ej avslutat skolgång. 8 har genomgått eftergymnasiala
studier (5 sjuksköterskeutbildning, 1 labassistent utbildning och 2 teknisk utbildning).
Resterande 35 har efter avslutad grundutbildning erhållit någon form av arbete eller återvänt
till släktingar.
Att mäta mål uppfyllelse sker genom följande metoder:
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. Det indiska skolsystemet är föråldrat och de graderar barnen utifrån deras
resultat och de duktiga lyfts alltid fram. Vi inom föreningen värnar om alla barn oavsett
prestations förmåga. Detta synsätt försöker vi implementera på barnhemmen.
b) Genom att samtala med barnen, barnhemspersonalen, ledningen samt deras lärare vid våra
årliga besök försöker vi mäta den psykosociala uppväxtmiljön för barnen. Föreningen har
också som mål att försöka behålla kontakten med de barn som lämnat barnhemmen. Särskilt
viktigt är det för de helt föräldralösa barnen att de känner att de är välkomna att besöka
hemmet även efter att de lämnat hemmet. Ett gott betyg för föreningens verksamhet är att
årligen få möta de barn som en gång lämnat hemmet.
Föreningen genomförde år 2000 efter 20 års fadderverksamhet en större studie där 100
tidigare barnhemsbarn från våra hem intervjuades. Syftet var att få veta hur de hade gått för
dem men även att få veta hur de upplevt åren som barnhems barn. För ca 95% hade det gått
bra. De hade arbeten och egna familjer och kunde utrycka tacksamhet att de fick chansen att
studera. Ingen ny studie är aktuell men årligen möter vi vid våra besök ”gamla” barnhemsbarn
som kommer för att visa upp sina barn, fruar och äkta män. De tar ledigt från sina arbeten och
reser lång väg för att besöka barnhemmen något som vi tar som en intäkt på att vårt arbete har
varit värdefullt.

c) Under samtal med ledning och personal vid våra årliga besök är också tydliga i vad vi
förväntar oss av dem. Eftersom synen på både barnuppfostran och skolgång skiljer sig
mycket mellan Sverige och Indien så försöker vi ha en dialog. Vid flera tillfällen har
föreningen genomfört olika seminarier för barnhems ledning och personal. I föreningens
styrelse finns både lärare och terapeuter representerade och många av våra faddrar som
besöker Indien kommer från skolans värld.

d) Bharat Indien-Bistånd kräver in årsredovisning årligen och går igenom samtliga
räkenskaper på plats med ansvarig personal. Föreningen har tidigare år använt sig av
oberoende kontakter för att undersöka eventuella misshälligheter.
2) Att i Sverige och Indien verka för förståelse för de föräldralösas och fattigas villkor och
betydelsen av solidaritetsarbete.
Måluppfyllelse:
Föreningen har vid flertal tillfällen inbjudits i olika sammanhang för att berätta om vårt arbete
i Indien. Ny hemsida och medlems broschyr har tagits fram under året för att fler människor
skall få ta del av vårt arbete.
Genom att årligen anordna gruppresor till Indien för intresserade vill vi främst visa på hur det
kan vara att behöva växa upp på ett barnhem och inte få leva med sin ursprungsfamilj. Under
2012 har via föreningens hjälp ett 20-tal personer besökt våra barnhem. Dessa besökare tar
med sig viktig information hem till oss som föreningen men även till vänner och bekanta för
vilka de berättar de om sina upplevelser från barnhemmen.
I Indien bjuder vi till jul och andra högtider in grannar till barnhemmen men även andra i
samhället som kan tänkas vara intresserade av barnhemmen. Dessa träffar genererar ofta i
positiva kontakter som kommer barnen till del. Många rika indiska familjer väljer varje år att
vid högtidsdagar bjuda på mat och fest och fira högtidsdagen med barnen på barnhemmen. Vi
har även indiska familjer som årligen bjuder hem ”våra” barn till sina hem eller tar med dem
på utflykter och resor. I oktober 2012 blev t.e.x det stora barnhemmet i Bareilly, Warn Baby
Fold med dess 104 barn inbjudna till ett bröllop. Alla 104 barn och personal åkte iväg med
chartrade bussar för att fira brudparet.

EKONOMI
Intäkter och resultat är i stort sett oförändrat jmf med föregående år. Trots de kraftigt ökande
kostnaderna för utbildning, mat och andra nödvändiga behov har bistånds resultatet kunnat
upprätthållas tack vare en stark svensk krona vilket gynnat föreningen men främst vår
verksamheten i Indien.

FRAMTIDEN
Föreningen startade 31 maj 1981 och har avslutat sitt 32:a verksamhetsår. Tusentals indiska
barn har fått ett mycket bättre liv tack vare vårt arbete med för barnhemmen. Indien ser inte ut

idag som för 32 år sedan. Mycket förändrats i Indien och då främst de senaste årtiondet.
Indien förvandlats från ett u-land till ett land med stora ekonomiska framgångar. Tyvärr så är
det fortfarande så att det ökade välståndet gynnar främst de grupper som tidigare klarat sig
bra. De fattigaste har inte fått ta del av den ekonomiska tillväxten och miljontals indier lever
fortfarande långt under fattigdoms gränsen. Föreningens verksamhet de senaste åren legat på
en stabil nivå avseende antal medlemmar och fadderbarn. Under 2012 avslutades ett
långvarigt samarbete med Beaulah Childrens Welfare Home trots att föreningen satsat
betydande medel för att bygga upp hemmet. I och med att hjälparbetet startades på MTA
Boys Home i Thrichur har därför den totala hjälpinsatsen inte minskat.
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