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Ved Marys Venners medlemmers hjelp, har vi nå fått inn kr 102.000,til gjenoppbygging av barnehjemmet Lama Gramaya. Totalt skal Marys
Venner bidra med kr 200.000,- til bygging av 4 hus. Organisasjonen
Good Shepherd Sisters som driver barnehjemmet, har samlet inn kr
267.000,-.
Fortsatt mangler vi altså nesten kr 100.000,- før vår andel er innfridd,
og vi håper at det fortsatt er noen som kan bidra. Pengene som
samles inn, går uavkortet til dette prosjektet hvor vi har ca 70
sponsede barn som vil få en sunnere og bedre bolig på alle måter.
Bidrag sendes til vår Innsamlingskonto 1602 03 02228, eller til Marys
Venners Vippskonto.
Husk å merke innbetalingene Lama Gramaya.

Kontonr.: 1602.03.02228
Gaver kan også overføres til
Vår Vippskonto.

Redaktør:
Bodil Vassli
Tlf.: 95 93 41 86
bodil.vassli@gmail.com

Husk ny månedspris
kr 300,- fra og med januar
2017.

3 flinke jenter fra vårt eget barnehjem Childrens Corner
På barnehjemmet på Sri Lanka, er det mange aktiviteter i tillegg til
skolefagene, og premier gis for så mangt! Nirasha 14 år vant i år prisen
som skolens beste matematikkstudent, Olisha fikk pris for god oppførsel
og Chamodhi som skolens beste skuespiller!

En reise til virkeligheten
Å bestemme seg for å dra til Asia er ikke så
vanskelig, fine dager på stranda, byturer,
turistattraksjoner, deilig mat - alt er så fristende,
men vi har opplevd at det finnes noe som gir mye
mer: å besøke fadderbarn. I stedet for å velge en
strandferie valgte vi å dra på en 3-ukers ”Mary's
Venner-prosjektbesøksferie”. Den herlige følelsen
av å være i Asia begynner allerede når man lander
i Bangkok. Varmen som slår mot deg når du
forlater flyplassen, de summende lydene av
fremmed språk og mange mennesker, de tropiske
duftene og fargene og alt som venter i dagene
som kommer. Nå var det bare å glede seg til å
møte våre fadderbarn. Det blir for mye å beskrive
alle opplevelsene, så her viser vi bare et par av
disse øyeblikkene.
Å møte sitt fadderbarn er som å gå inn i en helt
annen verden. En tidlig morgen ble vi hentet av
Sr. Sutisa og hennes team i Nongkhai. De hadde
organisert i flere dager slik at vi skulle få oppleve
det daglige livet til vårt fadderbarn og hennes
familie i tillegg til å treffe flere familier som
senteret tar vare på. Familien «vår» bor i en liten
landsby i Nongkhai provinsen. Eldste datter som vi
har støttet i mange år, er nå gift og bosatt i en
annen landsby. Hun tok også turen sammen med
mannen sin for å møte oss. Lillebror ble hentet fra
skolen, og ord kan ikke beskrive hvor herlig
gjensynet med hele familien var. Men det var ikke
bare snakk om å være sammen i landsbyen. Nei, vi
ble kledd i de tradisjonelle lokale bondedraktene,
inklusive stråhatt, og dro sammen med familien og
flere kvinner og menn i landsbyen til rismarkene
for å plante ris.

Værgudene var snille med oss slik at det ble
oppholdsvær, men heldigvis ikke stekende sol. En
kan tenke seg hvor slitsomt det er når en står hele
dagen bøyd fremover i skittent vann og stekende
sol – og dette arbeidet blir minimalt betalt.
Foreldrene til fadderbarna våre var så stolte over å
kunne vise oss litt av hvordan de lever. Etterpå fikk

vi muligheten til å fiske med nett – noe som ikke er
bare-bare uten trening! Tilslutt var vi med på å
mate bøflene som nok var litt skeptiske til å få mat
fra fremmede folk. Da vi dro ”hjem” igjen for å
lage mat med familien, kom det flere og flere fra
landsbyen. Det var en kjempestor opplevelse å få
delta i dette samværet og hverdagslivet – et stort
eventyr for oss, men det som rørte oss mest av alt
var å få så mye kjærlighet, vennskap og rikdom av
dem som har minst av alt. Alle hadde med seg litt
mat for å lære oss thai matlaging, og når alt var
ferdig laget satt vi på gulvet og spiste lunsj
sammen med alle.

Gulvet var fylt med skåler og tallerkener, fisk som
vi hadde fanget tidligere på dagen, grønnsaker,
frukt og mye annet som vi ikke engang visste hva
var. Vi krysset fingrene for at magene ikke ville
protestere, og prøvde oss på det meste til stor
glede for alle som var tilstede. Hvordan kan man
beskrive en slik lunsj, laget av så mange
mennesker som gir av alt de har og enda mye
mer? Da tenkte vi ikke på hva vi puttet i munnen,
for det du føler er varmen og vennskapen fra alle
rundt oss. De ønsket at vi skulle føle oss
velkommen i deres verden og ønsket på denne
måten å vise sin takknemlighet for at vi gir dem et
bidrag i måneden. Etter lunsjen utførte de et
buddhistisk ritual, hvor hver og en i landsbyen ga
oss flere velsignelser og vi kunne ikke holde tårene
tilbake. De snakker på et språk du ikke kan, men
likevel forstår man hvert takknemlige og vennlige
ord. Vi som er ”rike” og har alt vi trenger, følte oss
utrolig ydmyke over å få tilbringe denne dagen
med dem. Det ble en tårevåt avskjed med løfte om
å se hverandre igjen så snart vi kan.
Men, det var ikke bare denne dagen vi fikk oppleve
takknemlighet. Vi besøkte mange familier i
landsbyen, hver med sin egen historie om glede og
sorg som rørte oss. En enslig mor som overlevde
ved å selge noen få ting i en liten butikk i tillegg til
at hun tok vare på flere barn i landsbyen, blant

annet en alvorlig syk, liten gutt med
nyreproblemer. En bestemor som bodde i et lite
hus nær Mekongelven, tok vare på sitt 10 år gamle
multihandikappede barnebarn fordi foreldrene
ikke ville ha noe å gjøre med barnet. Barnet lå på
gulvet og lyden av en liten plastpose, knyttet rundt
hånden hennes, ga henne glede da hun beveget
seg litt. Det var den eneste bevegelsen hun kunne
gjøre, med unntak av lykkelige smil og lyder når vi
snakket til henne. En far som var ufør etter en
ulykke og forlatt av sin kone, gjorde alt for å gi
sønnen en god utdannelse. En enestående mor
som ikke kunne prate, men som tok vare på sine
barn med et stort smil. Så mange skjebner og
følelsesladede historier. Så mange familier vi
hadde æren av å få besøke og som viste sin
utrolige takknemlighet over hjelpen de får av
Marys Venners sponsorer. Så mange historier som
vi fortsatt trenger tid til å fordøye. Det lille
bidraget vi gir, er som gull for dem. For de fleste
av oss er det kanskje bare tilsvarende to pizzaer
som vi bestiller en travel fredagskveld...

Det gir oss glede å kunne si til sponsorene, på
vegne av de ungene vi traff:
Takk for omsorgen dere viser.
Margaret Gerritsen,
Marys Venner

Familien Mork reiser til Phuket i Thailand for
å hjelpe til på prosjektet vårt.

Opplevelsene våre sluttet ikke i Nongkhai. Vi
besøkte flere Marys Venners prosjekter i Thailand,
etterfulgt av hjertevarmende opplevelser på Sri
Lanka. Og enda en gang fikk vi se med egne øyne
den grenseløse innsatsen de lokale nonnene gjør,
og at alle de bidragene sponsorene gir, er med på
å gi barna et lykkeligere og mer verdig liv. Seth
Sevana og St Joseph's Girls'Home i Negombo, St
Vincent's Girls'Home i Ratnapura, Mosvold
Educational Center i Balapitiya, Children's Corner i
Ambalangoda, dette er bare noen av de mange
verdifulle Marys Venner prosjekter du som sponsor
kan være stolt av.
Det var en ferie med mye reising, men det var
verdt hvert sekund. Det gjorde oss ydmyke og
takknemlige for livet vi har her i Norge. Det gjorde
oss små i en stor og fattig verden, og det gjorde
oss lykkelige over at vi er så heldige å få lov til å
jobbe litt for Marys Venner.

Pappa Mork er kokk og mamma Christine sykepleier. De
tar med barna sine på 8 og 11 år på en 4 måneders reise
til Østen. Her vil de blant annet hjelpe søster Lakana i
Phuket med fattige flyktninger og arbeidssøkende fra
Burma/Myanmar. Barna vil helt sikkert bli svært
populære hos de 200 statsløse burmesiske barna som får
gå på Good Shepherd skolen. Marys Venners medlemmer
sponser nå 33 av barna for kr 150,- i måneden. Dette
betyr penger til skoleuniformer, lærebøker, et måltid mat
om dagen og leksehjelp. Prosjektet sliter med
finansieringen så hvis noen vil gi en meningsfylt julegave
er dette et svært meningsfylt alternativ. Ta i så fall
kontakt med Margaret tlf 62 83 92 75 eller Helge 95 20 68
48.

Kjøp lodd og vinn en flybillett tur/retur
til Sri Lanka eller Thailand

Marys Venner får mest
bistand for hver krone
To av styrets medlemmer har
nylig vært på seminar i
Innsamlingskontrollen hvor
man blant annet etter
oppfordring fra Marys Venner, nå ønsker å legge
større vekt på hva norske bistandsorganisasjoner
faktisk videresender til sine ideelle formål. Marys
Venner er eneste organisasjon som sender så mye
som 95 % av innsamlede midler. Trygt å vite for
deg at bistandspenger til Marys Venner ikke bare
kommer dit de skal, men at hele 95% når alle
kostnader er fratrukket, blir videresendt.

Husk at du nå også kan sende e-post til
ditt fadderbarn
Alt vi får inn går uavkortet til en julegave og
julefest for barna på våre barnehjem.
Nesten 2.000 fattige barn får delta på årets største
begivenhet, Marys Venners juletrefest som
arrangeres på hvert hjem som vi støtter. Her er
det underholdning av barna selv, god mat og en
gave til alle barn. I fjor fikk vi inn kr. 35.800,- og
det ble kr.18,- pr barn. Følg anvisningen på
vedlagte lodd og send ditt/dine lodd på mail eller
post til Marys Venner, Åsumveien 47, 2212
Kongsvinger. Vi trekker en vinner som får en
flybillett tur/retur og hjelp til å få gode opplevelser
på reisen. Vinnerne kunngjøres på e-post og i vårt
medlemsblad Nytt Om.

Det kostet kr. 10.000,- å få nytt kjøkken til
barnehjemmet St. Theresas Home i Nuwara Eliya.
Marit og Lena som var med besøksgruppen våren 2016, ga kr.
8.000,- som bidrag til fornyelse av kjøkkenet hvor vannet
flommet ned fra et ødelagt tak. I tillegg bidro Marys Venner
med kr 2.000 fra vårt reservefond og forvandlingen ble total.
Nytt tak, fliser på gulv, eget rom for oppbevaring av brensel og
maling på veggene.

Marys Venner er forskjellig fra andre
fadderorganisasjoner. Det er bare Marys Venner
som øremerker dine penger til ditt fadderbarn og
som du er alene om å støtte. Det betyr at barna
vet at det er en onkel/tante eller familie i Norge
som sender penger til dem. Barna takker på sin
måte ved å sende hilsener og brev. Mange faddere
synes kanskje at å korrespondere med barnet kan
føles som en tidsklemme og plikt. Da er det godt å
vite at Marys Venner nå kan tilby å korrespondere
med barna på e-post. Dette er enklere, sikrere og
en rimeligere løsning enn å
sende brev som ofte ble
borte på veien. På
hjemmesidene våre
www.marysvenner.com vil
du finne e-post adressen
du kan benytte til ditt
fadderbarn.

Marys Venner ønsker alle
trofaste medlemmer en
God Jul og et Godt Nytt År!
GAVER TIL MARYS VENNER – vi takker:
-

Kr 6.000 fra Eli og Rune Hansen til prosjekt 67
Kr 5.000 fra Agnes Kjølle til prosjekt 67
Kr 5.000 fra Helen Hancke til engelskundervisning på Childrens Corner
Kr 2.000 fra Markus Bayegan til Seth Sevana
Kr 10.000 fra Jan Kalland til prosjekt 74

