
Verditapet av den norske krona skal ikke gå ut 

over barna våre  

Siden Marys Venner er den eneste fadderorganisasjon der dine penger 
er øremerket ditt barn, har svekkingen av NOK ekstra stor betydning 
for barna vi sponser.  I slutten av september måned, hadde NOK falt 24 
% på 2 år i forhold til Sri Lankesiske rupies  og 17 % i forhold til 
Thailandske Baht. Vi kunne spore en liten bedring i valutasituasjonen i 
september, men så ble renten redusert og vi er tilbake der vi var. Vi har 
vært klare på at vi vil unngå at barna våre skal få mindre penger i 
måneden til mat, klær, helsestell og skole. Derfor har vi oppfordret 
medlemmene på frivillig basis til å øke månedsbeløpet med kr 60,- (fra 
240,- til 300,- pr mnd).  Svært mange av medlemmene har fulgt vår 
oppfordring, og dette sammen med at vi har brukt av reservefondet 
vårt, har gjort at barna våre har opprettholdt kjøpekraften i lokal 
valuta.   

Styret har ikke anledning til å pålegge alle medlemmer en fast ny 
månedspris, da dette eventuelt må besluttes på vårt Landsmøte i 
mars/april 2016. I mellomtiden håper vi at medlemmene fortsatt på 
frivillig basis vil innbetale kr 60,- ekstra pr måned inntil 
valutasituasjonen har endret seg til det bedre for barna våre. 

Nytt Om 

 

Nr 3 – oktober 2015 
 
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.no 

Ishanika og Niroshani – to heldige 

jenter fra Childrens Corner 

På grunn av lang og byråkratisk saksbehandling hos 

barnevernet på Sri Lanka, tok det tid før Ishanika (17) og 

Niroshani (18) kunne ta fatt på sin utdanning på Seth Sevana i 

Bolawalana.  Begge jentene er vokst opp på Marys Venners 

eget barnehjem Childrens Corner, og ønsket å videreutdanne 

seg på internatskolen Seth Sevana.   

Skoleåret på Seth Sevana startet allerede i mai, men søster 

Prasangika vil hjelpe jentene slik at de kan henge seg på de 

andre studentene.   

Ishanika bestod ikke sin O-level eksamen, og kom derfor ikke 

inn på videre teoretisk utdannelse.  Niroshina på sin side, 

hadde gode resultater og det var mange som forsøkte å 

overtale henne til å fortsette med videre studier.  Selv ønsket 

hun imidlertid å få en mer praktisk yrkesutdannelse, og er 

strålende fornøyd over å ha fått muligheten til å lære seg 

kokkefag og søm. 

Begge jentene er foreldreløse og har ingen kontakt med sine 

familier, derfor er det ekstra trygt og godt å få fortsette sin 

skolegang på internatskolen Seth Sevana.  

Vi ønsker begge jentene lykke til med sitt nye liv på Seth 

Sevana-  At de får det bra hos søster Prasangika, vet vi! 
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Søster Sutisa var invitert til Norge av MOT – 
en organisasjon som jobber med å 
bevisstgjøre og styrke ungdommers mot.  
MOT støtter flere barn gjennom Marys 
Venner, de har deltatt på besøksturer til 
Thailand og har nå også startet en MOT-
avdeling i Thailand.  Slik gikk det til at både Yai 
fra prosjektet vårt i Dong Tong, og Søster 
Sutisa fra Nongkhai kunne komme til Norge. 

President Helge inviterte til åpent hus hjemme 
i Son, slik at alle som hadde fadderbarn på 
disse prosjektene i Thailand, kunne komme å 
få høre siste nytt om barna de sponser. 
 
Av alle våre prosjekter, er Nongkhai det mest 
kompliserte og sannsynligvis også det mest 
veldrevne prosjektet. Administrasjonen er 
krevende, da barna som sponses bor hjemme 
hos sine familier spredt i hele Nongkhai-
distriktet. 

Søster Sutisa forklarer oss hvordan hun har 
bygget opp sitt nettverk for å følge opp hvert 
enkelt barn som sponses: 

«Jeg og mine 3 hjelpere, Party, Jum og Wimon, 
har delt oppfølgingen av de ca 530 sponsede 
barna mellom oss.  Marys Venner er vår 
største sponsor med 107 barn, og Wimon er 
den som til daglig følger opp disse barna. For 
å forstå hvor omfattende jobben er, så må 
dere huske at de 530 barna vi følger opp bor 
spredt rundt i 112 forskjellige landsbyer i hele 
Nongkhai distriktet. Barna går på 105 
forskjellige skoler, fra førskoler 
for barn til universitet for de eldre 
barna og ungdommene. 

Barna bor som oftest hos en 
gammel bestemor, en enslig 
fattig mor, eller et annet medlem 
fra storfamilien. I hver eneste av 
de 112 landsbyene har vi 
opprettet en lokal landsbykomite 
som rapporterer til oss.  
 

Komiteens oppgave er å velge ut det/de barna 
som trenger støtte mest, og følge opp at 
pengene til barnet brukes til underhold og 
utdannelse. I tillegg har vi fortløpende kontakt 
med rektorene på alle skoler hvor vi har 
sponsede barn. Rektorene har utnevnt en egen 
representant på hver skole hvis oppgave er å 
være de sponsede barnas støttekontakt.  

I tillegg til den daglige oppfølgingen, 
arrangerer vi samlinger for barn som sponses 
og for dem som er støttekontakt og 
landsbykontakter. 

 Så barna blir fulgt opp lokalt i landsbyen, på 
skolen og av oss. Slik oppfølging gir resultater. 
Vi kan stolt si at våre sponsede barn gjør det 
bedre på skolen enn gjennomsnittet.» 
 
Søster Sutisa benyttet også anledningen til å 
besøkte Son barneskole som har støttet Marys 
Venners arbeid i godt over 30 år. Elevene på 
skolen sponser 2 barn i Thailand og 3 barn på 
Sri Lanka i tillegg til at de støtter 
barnehjemmet Home of Hope på Sri Lanka. 
Hun møtte elevene i 5, 6 og 7. klasse. 

Søster Sutisa, leder for vårt 

prosjekt i Nongkhai, besøker Norge 

 



Yrkeskolen Seth Sevana som vi grunnla 
for 6 år siden har blitt modernisert og 
oppdatert med nye undervisningslokaler 
for baking, søm og hudpleie.  Nå står 
dataundervisningslokalet for tur. Dette er 
i dag for lite, for trangt, teknisk 
mangelfullt og altfor varmt for elever og 
datautstyr. Sentrale skolemyndigheter vil 
derfor ikke lenger godkjenne dagens 
undervisningslokale, og da får heller ikke 
jentene godkjente eksamenspapirer.   

Styret har mottatt tegninger og 
kostnadsoverslag på et nytt 
undervisningsrom – se skisse.  Et nytt 
databygg med oppdatert utstyr, vil 
koste ca kr 200.000,-.  Dagens svake 
krone og varsel om at taket på vårt 
barnehjem Childrens Corner må 
repareres på grunn av termittangrep, 
gjør at vi må be om hjelp til 
finansieringen av dette prosjektet.  

Vi har allerede fått kr 46.000,- fra 
Våryrkampanjen til formålet. Nå håper 
vi på bidrag fra medlemmene slik at vi 
ikke må bruke opp hele vår 
reservebeholdning som egentlig skal 
være en sikkerhet mot ekstraordinære 
situasjoner som kan oppstå.  

For tiden studerer det 7. kullet på Seth Sevana, 
og jentene har allerede startet med sitt bidrag 
til prosjektet. Med slegge, meisel og hammer, 
har de fjernet det gamle bygget for å gi plass til 
det nye, større og mer moderne datarommet. 
Planen er at besøksgruppen til Sri Lanka i 
februar 2016 kan åpne det nye senteret.  

Alle bidrag mottas med takk. Merk ditt bidrag 
med «Datarom» og sett pengene inn på vår 
Innsamlingskonto 1602 03 02228. Husk at du 
får skattefradrag (opptil nok 20.000,-) for alle 
innbetalinger til Marys Venner. 

Bli med på spleiselaget!  Yrkesskolen vår Seth Sevana trenger nytt 

dataundervisningsrom 

 

1. Cable floor cover by teachers desk       

2. Smart Board projector 

3. All in one Printer system 

4. Access panel to server closet 

5. Wireless router 

6. Secondary Scanner 



GAVER TIL MARYS VENNER 
 

Vi takker: 

Kr 7.400,-  fra  Per & Magnhild  
  Sundby til prosjekt 35 
Kr 5.000,-  fra Villen Coucheron til  
  prosjekt 97  
Kr 4.000,-  fra Dilini Greroo til  
  prosjekt 97 
Kr 7.660,-  fra Hans & Margaret  
  Gerritsen til  prosjekt 97  
Kr 11.000,-  fra Asbjørn Mellgren til  
  prosjekt 33  
Kr 5.000,-  fra Helene Hancke til  
  prosjekt 1  
Kr 1.500,-  fra L.Ø. Birkenes  

Vi vil også spesielt takke alle som 
bidrar med lopper til loppemarkedet 
på Sunndalsøra! 

 

 

Datakommunikasjon mellom barn og sponsor har slått an! 

Etter omfattende forundersøkelser startet Marys Venner etablering av flere 
opplæringssenter i data for fattig ungdom i årene 2005/2006.  Vi etablerte 4 
datasentre i Sri Lanka og et i slummen i Bangkok. I tillegg sponset vi 2 fattige 
skoler i Thailand med utstyr, og vi startet så smått med å utstyre 
barnehjemmene med PC’er.  Etter 8 års drift har styret nå besluttet en 
strategisk endring av vårt dataengasjement, og to av datasentrene legges 
ned. 
 
Tidligere lå 
datakunnskapen på Sri 
Lanka på ca 10 %, nå 

har den steget til 50 % og behovet er derfor ikke det 
samme som før.  Behovet for opplæring på 
barnehjemmene er imidlertid økende, spesielt i 
forbindelse med at vi nå tilbyr fadderne å  
korrespondere med barna på epost.  Vi vil derfor 
oppgradere dataparken slik at det etter hvert blir  
elektronisk kommunikasjon med alle barne-
hjemmene.  Stadig flere melder seg på denne formen 
for kommunikasjon som er sikrere, raskere og billigere. 
 
Vi er den eneste fadderorganisasjon som har et slikt 
tilbud, og til høyre er alle prosjektene du nå kan nå på 
epost. 

Termittangrep på takkonstruksjonen på 
hovedbygningen på Childrens Corner 
 

Vi har mottatt en alarmerende melding om omfattende 
termittangrep på takkonstruksjonen på hovedbygningen 
på Childrens Corner. (Foto viser den nye bygningen som 
stod ferdig i 2004.) 
Spesialister er sendt for å vurdere omfanget av skadene 
som ser ut til å bli en betydelig kostnad for oss og det på 
et uheldig tidspunkt da kronekursen er så dårlig. 

 

Sri Lanka 
Pr. 1 - Childrens Corner: sponsor.cco@outlook.com 
Pr. 51 - Nayakakanda: sponsor.mff51@gmail.com 
Pr.  97 - Seth Sevana: sponsor.sethsevana@gmail.com 
Pr. 74 - St. Vincent:  mffp74@gmail.com 
Pr. 83 - Gampola: mffp83@gmail.com 

Thailand 

Pr. 35 - Dong Tong: mvp34thailand@gmail.com 

Pr. 33 - Bangkok: mvnorway@gmail.com 

Pr. 32 - Nongkhai: mvenner0032nk@gmail.com 

India 

Pr. 40, Chaitanya Home: mvindiap40@gmail.com 
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