
Nytt Om 

  

Nr 2 – september 2016 
 

Utgitt av Marys Venner 
Åsumvn. 47, 2212 Kongsvinger 
Tlf./fax :  62 83 92 75 
E-post:  mvenner@online.no 
 
Kontonr.:   1602.03.02228  
Org.nr.:  982847692289 

 
 
 
 
 

 
Marys Venner er registrert i 
Innsamlingskontrollen i Norge,  
registreringsnr. 14. 
Redaktør:   
Bodil Vassli 
Tlf.:  95 93 41 86 
E-post:  bodil.vassli@gmail.com 

 
Besøk våre hjemmesider  
www.marysvenner.com 

 
 

Ny månedspris fra 1. januar 2017 

Som mange allerede har fått informasjon om, vedtok  
Generalforsamlingen i Marys Venner den 9. april i år å  
øke månedsprisen for fadderskap til kr 300,-.  Mange  
av våre medlemmer har tatt vår oppfordring om å  
betale inn dette beløpet også i 2016, men nå er det  
altså formelt vedtatt at dette vil være nye pris fra  
1. januar.  For de som betaler kvartalsvis betyr dette  
kr 900,-, et halvår koster kr 1.800,- og fadderskap  
for et helt år koster kr 3.600,-.  Du får skattefradrag  
for alle innbetalinger til Marys Venner. 

En historisk begivenhet i Marys Venner – nå kan du 

korrespondere med ditt fadderbarn på e-post 

 
Vi har i flere år arbeidet målbevisst for at barna vi sponser skal få ta del 
i datateknologien som er helt avgjørende for videre utdannelse og 
arbeid.  Allerede for 10 år siden etablerte vi flere dataopplæringsentra 
for fattig ungdom, samtidig vi samlet inn penger til datamaskiner på 
alle barnehjem. 
 
Det har imidlertid tatt lang tid å overbevise nonnene og øvrig personell 
på barnehjemmene om at dette er den nye måten å kommunisere på.  
I denne prosessen har vi arrangert kurs slik at de voksne skal bli 
oppdatert på datakommunikasjon, og den 5. desember i år vil Egil 
Langnæs og Helge Børresen fra Styret reise ned for å arrangere et nytt 
arbeidsseminar i Colombo.  Her skal vi snakke om og gjennomgå alle 
våre rutiner for å sikre at barna våre får den best mulige oppfølging 
både under og etter tiden på barnehjemmet. 

Når det gjelder datakommunikasjon er vi snart ved målet. Med unntak 
av 2-3 barnehjem vil alle nå kunne kommunisere med barna sine 
gjennom barnehjemmenes epost-adresser.  Hvis du ikke har fått denne 
adressen, send en mail til Helge he-rebo@online.no eller Margaret 
mvenner@online.no. 

 
 

 

Vil du sende en julehilsen til ditt 
fadderbarn, bør du gjøre det før 15. 
oktober 

Det beste er å sende et lite pengebeløp slik 
at nonnene/de ansatte på barnehjemmene 
kan kjøpe noe som barnet trenger eller 
ønsker seg lokalt. Pengene setter du inn på 
vår vanlige Innsamlingskonto 1602 03 02228 
og merker innbetalingen med barnets navn 
og Julegave. Du kan være trygg på at 
pengene kommer 100% til den som skal ha 
dem. 
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Et individuelt fadderskap hvor vi sikrer at et fattig 

barn får mat, klær, en seng å sove i, helsestell og 

basis skolegang koster nå kr 300,- pr. mnd. eller 

3.600,- pr. år. Sammenligner vi dette med 

kostnadsnivået i Norge hvor det koster ca kr 

200.000,- pr. år å ha et barn i barnehagen, så ser vi 

at pengene dine gjør mirakler. Og attpåtil får du 

skattefradrag for pengene. 

 

I Thailand og på prosjektet vårt i Bangalore i India, 

finnes det store grupper med fattige barn som 

ikke får gå på skole fordi de ikke har penger til 

skoleuniformer, skolebøker og et måltid mat om 

dagen. Vi har nå startet et nytt 

skoleprosjekt på den populære ferieøya 

Phuket i Thailand. Her bor det store 

grupper av statsløse arbeidsflyktninger fra 

Burma/Myanmar. Barna har hverken 

tilgang til skole eller helsetjenester.  

Søster Lakana fra Good Shepherd Sisters, 

har samlet penger blant turistene og klart 

å bygge en skole for Burmesiske barn. Her 

kan barna velge en utdannelse lik den 

barn får i Burma eller de kan velge å bli 

undervist i Thai. Det går for tiden ca. 200 

barn på denne skolen, men selv med 

frivillig personell, sliter de med å skaffe penger til 

driften. Vårt nye prosjekt går ut på å sponse et 

barn med penger til skolegang.  Prisen for dette er 

kr 150,- pr mnd eller kr 1.800 i året.  Du vil få bilde 

og biodata av barnet du sponser, men ikke brev og 

mulighet til å kommunisere med barnet som ved 

et fullverdig fadderskap. 

Marys Venn Arild Nordseth som hadde 

sommerferie i Phuket i sommer, besøkte 

prosjektet.  Det endte med at «Herreklubben» han 

er med i, bestemte seg for å sponse 21 barn. Vi er 

nå oppe i 30 sponsede barn, men målet vårt er å 

sponse alle 200. En fin julegave og betaleren får 

skattefradrag for sin gode gjerning. 

Et måltid mat om dagen er et kjærkomment tilbud 

til disse svært fattige flyktningebarna.   

Vil du bidra slik at fattige barn fra Burma får gå på skole? 

 

Fadderbarnet Indra har fullført sin Bachelor 

og sin Master i arkeologi 

Indra har blitt sponset av Ingrid Grande i 11 år og de har 

fortsatt god kontakt. Indra har nylig fullført sin Master og 

har etter stor konkurranse blitt valgt ut til en jobb som 

«field officer» i prestisjebedriften Central Cultural Fund i 

Sri Lanka. Indras ønske er nå å ta doktorgrad i arkeologi.  

Marys Venner har støttet Indra med stipend til Bachelor 

og Master. Ikke bare er hun skoleflink, hun er også en 

aktiv friidrettsutøver med 1. premier på 3.000 m, 1.500 

m, 800 m og 400 m da hun konkurrerte for Universitet i 

Kelaniya. Hun har også vunnet prestisjetunge priser i 

håndarbeid og kunst.  Vi er alle stolte over hva en fattig 

jente får til med hjelp av egen innsats og økonomisk 

hjelp av sin norske fadder i Marys Venner. 

  



 

 

 

 

 

 

 

Vi trenger penger til Solstrømanlegg til vår yrkeskole Seth Sevana og 

rehabilitering av barnehjemmet Lama Gramaya.  
Takket være trofaste medlemmer som har fått epost fra Marys Venner, har vi allerede fått inn ca kr 

80.000 til gjenoppbygging av barnehjemmet Lama Gramaya og kr 40.000,- til solstrømanlegg på Seth 

Sevana. Det betyr at vi er litt over halvveis – noe vi synes er veldig bra!  Men vi vil oppfordre enda en 

gang alle som kan, om å sende en ekstra månedsinnbetaling på kr 300,- til Marys Venners konto, merket 

«Solstrøm» eller «Lama Gramaya».  Alle bidrag får du selvfølgelig skattefradrag for.   I mellomtiden er 

byggeprosessene i full gang, finansiert midlertidig av vårt reservefond. 

Seth Sevana 

Fra montering av 
solstrømpaneler på vår 
yrkesskole Seth 
Sevana.  

Nå blir det nok strøm 
til alle symaskiner og 
datamaskiner, samt 
utstyr til 
bakeriavdeling og hud- 
og hårpleiesalong.   

Det blir også godt 
leselys til lekselesing 
om kvelden og at 
strømregningen faller 
drastisk. 

Lama Gramaya 

Alle som har besøkt de 6 
barnehusene på Lama Gramaya 
husker den omfattende slitasjen 
og dårlige luften i de trange 
soverommene.  Nå bygges 4 større 
hus med større vinduer og 
større takhøyde. Totalkostnad er 
kr 467.000,-. Nonnene har skaffet 
267.000,- og Marys Venner bidrar 
med kr 200.000,  

Det første av totalt 4 hus er ferdig 
bygget. Legg merke til nye store 
vinduer. Det blir så flott! 

 
OBS – Marys Venner er i ferd med å 

opprette Vipps!  Vårt unike Vippsnr.  

når alt er klart, vil være 18196!  Prøv 

det gjerne! 



 

Margaret Gerritsen som har hånd om 
alle innbetalinger og er Marys Venners 
trofaste medlemskontakt, har vært i 
Thailand og på Sri Lanka i sommer, og 
inntrykkene er mange!  Margaret 
skriver at de har besøkt nesten 30 
barnehjem/skoler og har delt store 
mengder informasjon med fadderne i 
Norge.    
 
Margaret og familien var også tilstede 
da barna i Nongkhai i Thailand fikk 
utdelt sine sponsorbidrag. Det var en 
stor opplevelse: nesten alle barn med 
foreldre/besteforeldre var tilstede og hvert barn 
fikk en konvolutt med sine sponsorbidrag etter at 
de hadde kvittert ut for mottaket.  «Alt var så 
ryddig og organisert og jeg er stolt over å kunne 
jobbe i Marys Venner» skriver Margaret.  I neste 
Nytt Om vil vi legge ved en komplett reiserapport 
fra turen som Margaret, Hans og Lisa Gerritsen 
gjennomførte.   
 

 

   

Nongkhai – utdeling av sponsorbidrag 

 

Anung Tha Soe er 12 år og han og søsteren går på 

Good Shepherd i Phuket, skolen for Bumesiske barn 

som vi nå støtter.  

Gutten fikk store magesmerter og nærmere 

undersøkelse viste at han snarest trengte en 

operasjon.  Familien hadde ikke penger, og Styret i 

Marys Venner besluttet straks å bidra med de kr 

6.000,- som skulle til.  På bildet er Anung sammen 

med Søster Lakana som driver Good Shephed 

skolen i Phuket. 

 

GAVER TIL MARYS VENNER – vi 

takker: 

Kr 5.000 fra Lena Candell og kr 3.000 fra Marit 

Børja til nytt kjøkken på Nuwara Elya 

 

Kr 1.000 fra Tor, Bjørn og Marta Helene Hisdal  

i minnegave i forbindelse med Rigmor Nygårds 

bortgang 

 

Kr 19.758 i minnegave i forbindelse med G. 

Erdals bortgang 

 

Kr 10.000 fra Marit Nordby til prosjekt 23 

Kr 6.400 fra Borgny Hagen 

 

Kr 5.900 fra J.W. Damsleth & B. Marklund  

øremerket reparasjon på Childrens Corner 

 

Kr 1.531 fra Julia og Leah , Son Skole til 

prosjekt 65 

USD 100 fra John Nelson i Michigan, USA 

 

Vi har ganske mange ml som har sendt gave til 

pr 63 og pr 97 - store og mindre store beløp, 


