
Nytt prosjekt på Sri Lanka;  Good Shepherd 

Children’s Home i Makulam 

  

 
Makulam ligger i det tidligere krigsområdet nord på Sri Lanka.  
Marys Venner har i noen år støttet to førskoler i Jaffna, men 
Makulam er det første barnehjemmet vi støtter i dette området.  
Det bor 53 jenter på prosjektet, og vi har foreløpig fått sponsorer 
til 10 av dem.  Mange av barna har mistet sin far i krigshand-
lingene, og flere har mistet begge foreldre.  Barna er Tamiler og 
de fleste er hinduer. 
 
Hjemmet ledes av søster Mary Fernando som tidligere arbeidet på 
vårt prosjekt St. Mary´s Girls Home.  En tysk hjelpeorganisasjon 
finansierte bygget i 2010, og det er i en god befatning.  Adkomst 
til hjemmet skjer best med jernbane fra Colombo. 
 
Vi håper at våre medlemmer kan hjelpe oss å finne sponsorer til 
disse fattige barna som nå kan få vokse opp i trygge og gode 
omgivelser. Ta kontakt hvis du trenger hjelp til dette, eller ønsker 
ytterligere informasjon. 

  

Marys Venner Sunndalsøra - kr 500.000 i 2016 

Sunndalsgjengens aktiviteter er et «must» for Marys Venners, og 
vi slutter vel aldri å la oss imponere over hva denne godt voksne 
vennegjengen fortsatt får til i løpet av et år!  De to viktigste 
inntektskildene er loppemarkedet (se bilde under) og julelotteriet.   

På bildet er Solveig Vassli og Ingrid Bakk. 
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Tradisjonen tro inviterte barna på Son 
Barneskole sine foreldre, besteforeldre og 
søsken til Marys Venner Dag den 11. mai.  
Barna underholdt blant annet med sangen 
«Det er 7 milliarder mennesker på vår jord, 
noen har for mye, mange har slett ingen 
ting».  De solgte lodder, egenproduserte 
ting, kaffe og kaker. 
 
Det kom inn ca. 50.000,- kroner som etter 
avtale med skolen skal brukes til å betale for 
skolens 5 fadderbarn (2 i Thailand og 3 på 
Sri Lanka).  Men det innsamlede beløpet 
rekker til enda mer, slik at ytterligere 18 
barn kan få tilgang til skole i 1 år fremover! 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Marys Venner Dag på Son Barneskole – en tradisjon som har pågått i 35 år 

 

Carmen, Eline og Martine fra 5. trinn på Son Barneskole 
samlet inn kr 1.000 på egen hånd 
 
I forkant av skolens Marys Venner Dag satte jentene like 
godt opp en egen stand foran Kiwi butikken i Son. Her ble 
det solgt kaffe, egenproduserte kaker og forskjellig 
småting. Pengene gikk til innkjøp av bøker og spill til Marc 
Sri prosjektet for handikappede barn på Sri Lanka. 
 

Julia, Caroline, Leah og Helene solgte lodder et helt år 
etter forrige Marys Venner Dag 
 
Jentene går på 4. og 5. trinn, og hele kr 2.496,- ble 
overlevert til oss på vår stand.   Vi sendte pengene til 
Søster Sutisa på vårt prosjekt i Nongkhai i nord-Thailand. 
Hun kjente til 2 fattige barn på 12 og 10 år som bodde i et 
skur og bare hadde sin gamle bestemor på 84 år å forholde 
seg til. Barna blir nå tatt godt vare på fremover takket være 
en god start på 10.000 Baht fra de 4 barna på Son skole. 

 
 Husk at Marys Venner har et helt unikt konsept for fadderskap: 

 Den eneste godkjente organisasjon i Norge som øremerker pengene til ditt fadderbarn og som du er alene om å sponse. 

 Pengene dine sikrer fadderbarnet mat, klær, en seng å sove i, helsestell og skolegang. 

 Barna følges opp fra de er små og til de er ferdig med sin utdannelse og eventuelt har fått arbeid. 

 Den eneste fadderorganisasjon som har en sparekonto til hvert barn hvor noe av bidraget settes inn slik at barnet har en      
startkapital når det skal stå på egne ben.  Ytterligere innskudd kan når som helst gjøres, hver krone blir satt inn på 
kontoen. 

 Du får en gang i året bilde av barnet og oppgave over hvor mye som er på barnets sparekonto. 

 Vi har gaveordning og besøksordning. 

 Med unntak av en timelønnet sekretær, arbeider alle sentrale medarbeidere uten lønn eller noen form for godtgjørelse. 

 Marys Venner har 38 års erfaring og har hjulpet tusener av fattige barn til et meningsfylt liv.  

 Alle innbetalinger til Marys Venner gir rett til skattefradrag. 
 



For 7. år på rad har elevene på Vokallinjen ved 
Follo Folkehøgskole i Vestby valgt å reise til Sri 
Lanka på sin årlige studietur.  Turene er lagt opp i 
samarbeid med Marys Venner, og i tillegg til å 
besøke Vokallinjens egne fadderbarn, underholder 
elevene barna ved flere av de 25 prosjektene 
Marys Venner støtter.  Vokallinjen tar på seg 
sangoppdrag i Norge for å betale for sine to 
fadderbarn.  I tillegg bidrar de til innkjøp av 
nødvendig utstyr som de ser at det er behov for.   
 
Etter en uke med reising og underholdning 
for og av barna på barnehjemmene, ender 
turen med noen rolige dager på en herlig 
tropisk strand der det er soling, bading og 
spennende opplevelser i vann og på land.   
 
Årets elever på Vokallinjen fikk imidlertid 
en helt spesiell oppgave av Marys Venner 
denne gangen. De foretok den offisielle 
åpningen av helt nye bygg på barne-
hjemmet Lama Gramaya, 50 % finansiert 
av Marys Venner.  Barnehjemmet bestod 
opprinnelig av 6 små hus med plass til ca 
16 barn i hvert hus. Husene var imidlertid 
nå i en så dårlig forfatning at Styret i Marys 
Venner varslet om at vi ikke lenger kunne 
forsvare å støtte barn under så dårlige 
forhold. Good Shepherd Sisters som står 
for driften av barnehjemmet, satte dermed 
i gang med et spleiselag for å finansiere 
rehabilitering og bygging av nye hus. 

En erfaren lokal arkitekt ble kontaktet og 
kom med forslag om å rive to av husene, 
samt rehabilitere/bygge 4 helt nye og 
større hus.  Dette ble kostnadsberegnet til 
totalt kr 460.000,-. Tilsvarende prosjekt i 
Norge ville kostet flere millioner, men norske 
penger som kommer dit de skal, har en lokal 
kjøpekraft på 20-30 ganger mer enn i Norge. 

Slik gikk det til at de ca. 1.000 medlemmene i 
Marys Venner som til vanlig støtter sitt eget 
fadderbarn, i tillegg samlet inn halvparten av 
byggesummen til nye Lama Gramaya. Good 
Shepherd Sisters samlet inn tilsvarende sum lokalt 
i Sri Lanka.  

Den offisielle åpningen av de 4 nye husene ble 
foretatt av elever og ansatte på Follo 
Folkehøgskole 23. mars 2017: 

Britt Soot, reiseleder 
fra Follo 
Folkehøgskole og 
medlem av Marys 
Venners Styre åpnet 
offisielt hus nr 1, og 
Christian Killen-
green, lærer ved 
skolen, åpnet hus nr 
2.   

Ingeborg Haugen, 
elev, åpnet hus nr. 3 
og Yngve Espedal, 
pianist og 
Vokallinjens 
akkompagnatør på 
turen, åpnet hus 4. 

Begivenheten ble 
feiret med en stor 
fest for 
barnehjemsbarna og 
besøkende fra Follo 
Folkehøgskole med 
snorklipping, taler og 
underholdning.    

Vokallinjen på Follo Folkehøgskole åpnet vårt nye Lama Gramaya på Sri Lanka 



Fra et fantastisk opphold på Sri Lanka  

Anne-Lill Larsen sendte oss en mail der hun 
fortalte at hun og mannen skulle på 14 dagers 
ferie til Sri Lanka. Hun spurte om det var mulig å 
besøke et barnehjem. Slik fikk vi en ny fadder: 
 
«Vi er utrolig 
takknemlige for at vi fikk 
lov til å besøke 
barnehjemmet Lama 
Gramaya og vårt 
nydelige fadderbarn 
Sulochana. Så tusen takk 
til dere. Vi ble tatt utrolig 
godt imot av nonnene og 
ikke minst av 
representanten for deres 
organisasjon. Vi fikk en 
flott omvisning og 
sangoppvisning av de 
yngste barna. Må bare si 
at det var ett flott sted 
og barna hadde det så 
fint, så mye kjærlighet og 
omsorg. Denne nydelige 
jenta har fått en stor plass i hjertet vårt, det 
samme har søsknene hennes. Vi er veldig glad for 
at vi er fadder for ett barn i deres organisasjon». 
 

Med vennlig hilsen Anne-Lill og Thor 

Thea har vært frivillig på 

skoleprosjektet vårt i Phuket 

Det startet med en e-mail,  
«Mitt navn er Thea Elisabeth Andresen og jeg er 19 
år gammel. Jeg er veldig interessert i å ta del i et 
prosjekt som hjelper barn og forstod at Marys 
Venner kanskje kunne være noe for meg...»  

Vi tok kontakt – og så dro Thea alene til Phuket: 
 
«Barna, lærerne og de frivillige har virkelig vært 
fantastiske mot meg. Fikk den varmeste 
velkomsten med blomsterkrans, sang, klemmer og 
"high fives", da jeg ankom på torsdag. Virkelig en 
stor opplevelse».  
 
Hjemme  igjen.  
 «Ville bare nok en gang takke for mulighetene 
dere har gitt meg og for alt jeg har fått oppleve 
gjennom dere. Dette er minner jeg vil ta med meg 
resten av livet.  

 Oppholdet mitt lærte meg mye og jeg fikk virkelig 
se hvor privilegerte vi er i Norge. Det gjør at jeg 
ønsker å hjelpe til videre og jeg har derfor avtalt at 
San San kan sende meg arbeidsoppgaver via 
nettet. Det synes jeg er veldig gøy! Ellers har jeg 
noen ideer og tanker jeg gjerne vil lufte for 
deg…….. 
 
Vi snakkes,  
mvh.  Thea»  

 
 
 

Marys Venner takker 

Son barneskole og elever – se artikkel i dette Nytt 

Om. 

----------------------------------------------------------------------- 

Kr 6.000,- fra Eva Nygaard 

Kr 1.500,- fra Bjørn Kihl Bødtker til prosjekt 74 

Kr 2.500,- fra Bjørn Kihl Bødtker til prosjekt 65 

Kr 2.000,- fra Randi og Paul Justesen til prosjekt 65 

Kr 1.280,- fra Colin Mc Kenzie til engelskunderv. 

Kr 2.900,- fra Solveig Melkild til prosjekt 74 

Kr 15.300 i minnegave i forbindelse med Ragnhild 

Laaches bortgang 

----------------------------------------------------------------------- 

Marys Venner har også mottatt en betydelig arv i 

forbindelse med Rigmor Nygaard og Ola Skancke 

Døhls bortgang 


