
 
 

Maren-Oline og Frøydis 

ga bort julegaven til 

Marys Venner 

Venninnegjengen på 14 år fant 
ut at i stedet for å gi hverandre 
julegaver til jul, ville de gi 
penger til en 
bistandsorganisasjon. De 
valgte Marys Venner fordi 
dette var den organisasjon 
som sendte mest av 
innsamlede midler til dem som 
trengte det.  
Mange av venninnene falt fra 
etter hvert, men Maren-Oline og Frøydis gjennomførte sitt prosjekt.  
Det ble kr 800,- til Marys Venner. Etter avtale med giverne ble 
pengene brukt til innkjøp av en printer til barnehjemmet Childrens 
Corner på Sri Lanka. 
 

Arbeidsseminar for lederne på alle våre barnehjem 

 

Egil Langnæs og Helge Børresen fra Marys Venners Styre sammen 
med vårt personell på Colombokontoret, arrangerte arbeidsseminar i 
Sri Lanka for lederne på våre barnehjem den 5. desember.   

Formålet var å introdusere Marys Venners konsept for å sikre 
likebehandling av barna våre. Det skriftlige konseptet kalt ; 
Operational Instructions for Marys Friends Foundation Projects  
ble presentert, kommentert og diskutert.  

Vi har erfart at noen prosjekter er bedre enn andre, spesielt med 
tanke på å hjelpe barna til videregående studier. Med det nye 
rammeverket vil vi sikre mer likebehandling og like muligheter for 
alle våre barn, samt mulighet til å kontrollere og reagere hvis et 
prosjekt ikke holder mål. 
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Husk at du får skattefradrag på gaver til frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn som er godkjent 

av Skatteetaten!  I 2017 er dette beløpet på kr 30.000,- (ref. Skatteetaten). 
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Møtet mitt med Marys Venner 

Møtet mitt med Marys Venner starta allereie i 
1987 då eg hadde eit friår frå skulen og var fisker 
på MS Midøy Viking i eitt år. Eg tente no mine 
eigne pengar og ville så gjerne hjelpe dei som ikkje 
hadde det så godt som meg. Eg kom over ein liten 
fadderorganisasjon der bidraget mitt vart 
øyremerka eit fadderbarn, og som eg kunne ha 
personleg kontakt med. Så mykje som 95% av alle 
innsamla midlar gjekk direkte til borna og 

prosjekta eg støtta. 

Lille Benjamat var 
berre eit år gamal då 
eg tok på meg det 
økonomiske ansvaret 
for ho. Eg skulle sørge 
for at ho fekk det 
godt på barneheimen 
i Bangkok. Ho hadde 
heldigvis ei mamma, 
og ho var så heldig å 
få arbeide litt på 

barneheimen som syerske. Som løn fekk dei mat 
på barneheimen, og lille Benjamat kunne vere i 
barnehagen der. Eg hadde kontakt med dei per 
brev, som dei frivillige arbeidarane på 
barneheimen oversett for oss frå Thai til engelsk 
og frå engelsk til Thai. Slik gjekk åra. Eg starta på 
skule igjen, men var fast bestemt på at eg skulle 
sette av 100,- kroner til fadderbarnet mitt kvar 
månad. Dette var til tider tøft, men eg greidde det, 
noko eg er stolt over i dag  

Lille Benjamat vaks og 
trivdas på 
barneheimen. Utan 
barneheimen ville 
mora mest truleg enda 
opp i slummen i 
Bangkok med lille 
Benjamat, men takka 
vere bidraget mitt, så 
kunne dei vere i reine 
og trygge 

omgjevnader.  Eg kjende meg stolt og glad over at 
eg kunne bidra til å gjere ein så stor skilnad!    

 
Møtet mitt med fadderbarnet 
I mars 2008 var Benjamat blitt 21,5 år og straks 
ferdig utdanna. Vegane våre skulle straks skiljast. 
Eg hadde tatt på meg å støtte ho økonomisk etter 
at ho var 18 år òg. Hos Marys Venner går det an å 
forlenge støtta fram til barnet er ferdig utdanna og 
kan klare seg sjølv. Eg bestemte meg for at eg ville 

besøke ho. Sidan eg reiste saman med gode 
arbeidskollega som kjende Bangkok særs godt, var 
det ikkje noko problem å ta seg fram til 
barneheimen. Eg var veldig spent, og litt nervøs då 
eg stod utanfor porten, med den flotte norske 
strikkagenseren i handa. Korleis var ho. Var ho like 
redd og spent som meg? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ho sat rett innanfor porten og venta på meg med 
eit nydeleg armband laga av blomster. Eg vart så 
rørt og glad. Ho gav meg armbandet, og eg fekk 
ein litt forsiktig klem. Eg var rørt til tårar. Tenk, 
endeleg, etter så mange år skulle eg få treffe ho! 
Det var stort for meg, og det var stort for både 
Benjamat og mora å få treffe meg. Vi fekk 
omvising på barneheimen, og personalet var berre 
så fine og gode. Mora fekk fri til å vere med oss ut 
på pizzarestaurant å ete. Ho hadde aldri vært ute å 
ete før så dette var stort for henne. Vi hadde oss ei 
fin stund saman, og eg fekk gitt mora eit godt 
økonomisk bidrag som skulle sørge for dei to inntil 
Benjamat var ferdig med skulen og var komen i 
arbeid. Det kjendest godt  

Kathrin Gangestad, Midsund 



Støtt fadderbarn til det klarer seg selv 

Av våre ca 1.000 fullsponsede barn i alle aldre, er 
for tiden 39 i full gang med sin Universitets-
utdannelse og 50 er i gang med videregående 
yrkesutdannelse. Dette er bevis på at 
bistandspenger til Marys Venner gir resultater vi  
er alene om og kan være stolte av! 

Marys Venner er unik ved at vi støtter fattige barn 
individuelt, det vil si barn som ikke har familie eller 
andre som kan ta seg av dem.  Vi skiller oss fra 
andre fadderorganisasjoner også ved at vi  
øremerker dine penger til ditt barn - et barn som 
du er alene om å støtte. Men Marys Venner er 
også unik ved at vi følger de sponsede barna fra de 
er små og til de har fått utdannelse og arbeid. 
Mange tror at fadderskapet slutter når barnet er 
16-18 år, men i dag er utdannelse det beste 
virkemiddel til å komme seg ut av fattigdommen. 
Alle våre barn får basis skolegang, men stadig flere 
har ambisjoner om videregående utdannelse. På 
mange av våre prosjekter kan vi dokumentere at 
de sponsede barn er mer skoleflinke enn barn som 
vokser opp i mer velstående omgivelser. Høyere 
og videregående studier koster imidlertid 
betydelig mer enn vanlig skolegang så våre kr 
300,- pr måned rekker ikke til å betale for 
videregående studier selv om de fortsatt er av  
uvurderlig hjelp. Derfor en bønn til alle som i dag 
støtter ungdom på universitets- og høgskoler, 
fortsett med månedsbetalingen!! Da vil din 
investering i bistand gi et resultat som du kan 
være virkelig stolt av. 

Vi opplever at barnas interesse for videregående 
studier nærmest eksploder. Ta for eksempel vårt 
landsbyprosjekt, Dong Tong i Nord-Thailand. Da vi 
kom dit i 2007 kunne bare halvparten av barna gå 
på folkeskole, de hadde ikke penger til skolebøker, 
skoleuniformer eller et måltid mat om dagen. 

 

Vi sørget først for at alle barn i landsbyen fikk 
tilgang til skole. Deretter åpnet vi for mulighet til 
transport til skoleinstitusjoner som ingen hadde 
tilgang til tidligere. Nå fullfører så godt som alle 
videregående utdannelse. 6 av de sponsede barna 
har allerede fullført sin Universitetsutdannelse og 
er i fullt arbeid, og 6 nye sponsede barn i Dong 
Tong er i gang med sin Universitetsutdannelse. 

Noen videregående studier er spesielt dyre og ville 
være umulig for de fleste uten hjelp fra Marys 
Venner. For å hjelpe har vi etablert et studiefond 
som alle i videregående studier kan søke på. 
Pengene til fondet kommer som gaver til Marys 
Venner, samt at vi holder av kr 30,- av 
sponsorpengene på kr 300,- pr. mnd.  til fondet.  
Studiefondet benyttes til stipendier, til innkjøp av 
undervisningsmateriell, innkjøp av datamaskiner 
og leksehjelp til de sponsede barna. 

 

Sureewan Sroisabai, til daglig kalt 

«Bow», har vært sponset av Marys 

Venner og poserer her stolt i sin 

universitetsdrakt foran skolen der hun 

gikk på barneskole. 

Til venstre skolens overlærer, Egil 

Langnæs fra Marys Venner, Bow, Helge 

Børresen fra Marys Venner, Yai og Rolf 

som er våre kontaktpersoner på Dong 

Tong prosjektet. 



Marys Venner takker: 

Kr 6.000 fra Dag Narve Gjersøe til student prosjekt 97 

Kr 5.000 fra Bjarne Dragseth  

Kr    750 fra Juristforbundet til MV 

Kr 4.800 fra Helge Børresen 

Kr 5.000 fra Karin Francke til engelskunderv. prosjekt 1 

Kr 5.000 fra Kjellsens Malerforretning prosjekt 97 

Kr 4.000 fra Medusa Consult AS til juletrefest 

Kr 1.000 fra Magne Bjørnstad 

Kr   800 fra Maren Oline Gjestvang og Frøydis 

Steinsland til Childrens Corner 

Kr 2.000 fra Ragnar Olsen til MV 

Kr    500 fra Bjørn Kihl Bødtker til prosjekt 67 

Kr 2.500 fra Bjørn Kihl Bødkter til prosjekt 74 

Kr 1.379 fra V. Stenset, G. Stillingen, S. Huhnstock, K. 

Meisal, J.E. Tellum og J. Østlie 

 

 
Inspeksjon av byggingen av nye hus til barna på 
barnehjemmet Lama Gramaya.  Søster Dinesha, 
Helge Børresen og Prabath fra Colombo kontoret. 

 

Fra et møte ved Mekongfloden 
Helge Børresen og Egil Langnæs fra Marys Venner, 
arrangerte et møte med Søster Sutisa, prosjekt-
leder for vårt Nongkhai prosjekt, og Marc 
Weinmann og hans kone. Marc er fabrikkeier i 
Thailand og er blitt kjent med Marys Venner. 
Resultat av møtet er at Marc og hans selskap 
sponser 25 barn og betaler årslønn for to sivile 
medarbeidere på prosjektet.  

 

 
Bilder fra reparasjon av taket etter termitt angrep 
på Childrens Corner på Sri Lanka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ny rekord kr 42.000,- i inntekt til  
Marys Venners juleloddsalg! 

Trekningen ble foretatt på 
Marys Venners kontor rett 
etter jul med flere vitner 
tilstede og den heldige vinner 
av en flybillett til Sri Lanka, 
Thailand eller Bangalore i India 
ble Nils Thorsen fra Son i 
Akershus.  

Pengene er allerede brukt til å 
finansiere julefest og julegaver 
til alle barn som bor på våre 
barnehjem.  Takk til alle som 
bidro og kjøpte lodd! 


