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Årets TV-aksjon er tildelt Unicef, verdens største
hjelpeorganisasjon for barn. Pengene som samles inn skal gå til
skolegang for fattige barn – et viktig formål som vi håper mange
støtter opp om!
Marys Venner har også i mange år samlet inn penger øremerket
fattige barns oppvekst og utdannelse. Forskjellen mellom oss og
andre organisasjoner, er at vi har en mer individuell støtteform
som gir deg som fadder et nært forhold til barnet du støtter
gjennom bilder og informasjon. Dette er barn som grunnet
uheldige omstendigheter ikke har fått mulighet til å få gå på skole.
Selv om skoletilbudet eksisterer og er gratis i våre mottagerland,
så skjer det dessverre at mange barn kommer fra familier som er
så fattige at de ikke har penger til nødvendig lærebøker,
skoleuniformer og et måltid mat om dagen. I Thailand finnes det
også mange statsløse flykninger som hverken har tilbud om
skolegang eller helsetilbud.
Marys Venners skoletilbud (kr 150,- pr mnd), er øremerket de som
trenger det mest. Pengene går til skoleuniformer, lærebøker og et
måltid mat om dagen. Det siste er ikke minst viktig. I Aftenposten
kunne man nylig lese: «Over halvparten av verdens barn lærer
nesten ingen ting på skolen». Dette fordi barna er sultne og har
konsentrasjonsproblemer.
Hvis du eller noen i din bekjentskapskrets vil hjelpe oss med å gi
et barn et fast og godt skoletilbud for kr 150.- pr. mnd., kan du
velge å støtte et av følgende prosjekter:
-

Barnehjemmet Chaithanya Home i Bangalore i India.
Good Shepherd Skolen i Phuket for Burmesiske flyktninger
Hua Sai prosjektet i Nongkhai i Thailand
Prosjekt 17 Katabogoda Temple i Sri Lanka
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En norsk families opplevelser i Phuket - Thailand
I november og desember 2016 fikk vi gleden
av å leve og arbeide sammen med søster
Lakana og resten av menneskene på «The
Good Shepherd Learning Centre» utenfor
Phuket by. I 5 uker fikk vi erfare betydningen
av arbeidet blant fattige immigranter og lære
mye om oss selv og andre mennesker.
The «Good Shepherd Learning Centre» i
Phuket er et senter med kapasitet til å ta imot
maks 200 barn daglig. Her får de
undervisning, et daglig varmt måltid og enkle
helsetjenester. De lærer både thai,
myanmarsk og engelsk, men har også fokus
på tema som menneskerettigheter, hygiene
og ikke minst det å ha det kjekt sammen, skape
gode dager for barna. Fra senteret tilbys også
arbeidstrening, helsestasjoner til arbeidere i
slumområdene og krisesenter for voldsutsatte
kvinner.
Både Søster Lakana og de andre ansatte på skolen
gjør en fantastisk jobb. Deres omsorg for barna de
jobber med imponerte oss.

For oss voksne er nok utbyttet av å realitetorienteres noen ganger i livet minst like stor. Det å
se i praksis hva det vil si å ofre noe for andre
mennesker, og hvordan det går an å møte de som
vi ofte ser ned på har gjort inntrykk, og er noe vi
prøver å ta med oss hjem til trygge Norge. For hvis
vi er villig til å legge fordommene vekk finnes
nøden her også, gjør den ikke?
Vi kjente også på en stor glede over å få lov til å
bidra med noe som føltes nyttig. At vi, selv om
det bare var for en kort periode, kunne gjøre
hverdagen litt lettere for noen andre mennesker.
Vi takker for at vi fikk bidra og for alt vi fikk lære.
Og til dere andre som støtter gjennom Marys
Venner: Fortsett med det. Det har en stor verdi.

Hilsen fra familien Mork

For Silje og Helene (8 og 11 år) ble
det et intenst, men lærerikt møte
med en annen hverdag enn den de til
vanlig lever i. Det gjorde tydelig
inntrykk å få besøke hjemmene til
deres nye venner. Å oppleve at de
smilende barna de lekte med hele
dagen gikk hjem til et blikkskur på 7
m2, og at de ikke eide noen ting har
preget dem. Etter at vi kom hjem har
vi sett en stor vilje hos dem til å selge
ting, drive utlodning og holde
foredrag på skolen til inntekt for
skolen.

Familien Gerritsen på besøk hos
Chonticha Tin-a-sa’s hjem
Marys Venners
trofaste
støttespillere Hans
og Margaret
(organisasjonens
sekretær), fikk sist
høst mulighet til å
besøke Chonticha
som støttes av en
norsk sponsor i
Marys Venner.
Chonticha er 15 år
og går på
ungdomsskolen. Hun er en flink jente som gjør
det veldig bra på skolen med 3.14 som
gjennomsnittsresultat (høyeste karakter er
4). Hun drømmer om å bli lærer og håper å bli i
stand til å ta utdanning på universitetet i Loei
(provins nord fra Nongkhai). Hun spiller volleyball
og er også glad i Thai dans.
Margaret forteller at Chonticha har en
funksjonshemmet søster på 12 år, og det var
rørende å se hvordan Chonticha tok vare på
henne. Foreldrene har reist fra barna og har ingen
kontakt med dem. Chonticha og hennes lillesøster
bor derfor hos bestemor og en tante i et lite fattig
hus ikke langt fra elven Mekong.

Bestemor tar seg av Chontichas søster og hver
måned tar hun henne med seg til sykehus for
behandling.
Chontichas tante er den eneste i familien som har
en liten inntekt, hun jobber på restaurant og
tjener ca 7.000 baht (ca kr 1.600,-) pr måned.
Å besøke Chontichas fattige hjem var ifølge
Margaret hjerteskjærende - men samtidig var det
rørende å se hvordan denne familien, hvor lite den
enn har, forsøker å gjøre det beste for hverandre.

Seth Sevana – 9. kull studenter
Seth Sevana- Marys Venners utdanningssenter
utenfor Colombo på Sri Lanka, har nå tatt imot
det 9. kullet unge jenter som får en yrkesrettet
utdanning innenfor data, konditori-/kokkefag,
hår-/hudpleie og gartneri.
Siden oppstarten har totalt 300 jenter
gjennomført utdanningen på Seth Sevana, og
skolen har etterhvert fått svært godt ry på seg
slik at de aller fleste jentene har kommet i arbeid
og kan forsørge seg selv.
På Seth Sevana har også Marys Venner
gjennomført et solstrømprosjekt for å sikre
energi til senterets mange computere og annet
utstyr som brukes i utdanningen. Anlegget er nå
i full drift og Seth Sevana har en stabil
strømforsyning i tillegg til at senteret sparer
betydelige strømkostnader.

Chanchai
Kemtong –
Dong Tong
Vi gratulerer med
fullført
universitetsutdannelse! Tenk
at før vi startet
Dong Tong
prosjektet i 2007
hadde ingen av
landsbyens ca.
100 skolebarn
gått på
videregående
skole. Nå fullfører nesten alle videregående og
flere har fullført sin universitetsutdannelse.

Chamira og Dulanjali - fordypet i brettspill – gave fra
Son Barneskole gitt til Marc Sri hjemmet for barn og
voksne med funksjonshemminger.

Marys Venner takker

Bli med på Julekonsert i Son 9. desember!

Kr 1.500 fra Lion Club Hvaler til nødhjelp i forbindelse
med flommen på Sri Lanka
Kr 1.500 fra Kjell A Olsen til nødhjelp
Kr 13.500 i minnegave Roald Fladby
Kr 50.000 fra Roald Michaelsen til videregående
utdannelse i Nongkhai
Kr 30.000 fra Bjørn Kihl Bødtker til Mikrokredittfondet
Kr 10.300 fra Ann Christin Bjørnøy Woldsund til
prosjekt 54 and 55
Kr 7.000 fra Helen Hancke til engelskundervisning ved
Childrens Corner

Soon Blandede Kor og Kulturkirken i Son arrangerer
årets julekonsert 9. desember i Son Kulturkirke. Dette
er en ren veldedighetskonsert til inntekt for barna på
Good Shepherd Learning Centre i Phuket. Dørene
åpner kl. 15.15 med salg av kaffe, kaker samt kort og
julegaver laget i slummen i Bangkok. Vi håper at
mange Marys Venner i Østlandsområdet støtter opp
om dette arrangementet.

Kjøp lodd og vinn en flybillett tur/retur Sri
Lanka eller Thailand
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.
Følg anvisningen på vedlagte lodd og send ditt/dine
lodd på mail til mvenner@online.no eller post til Marys
Venner, Åsumveien 47, 2212 Kongvinger. Vi trekker en
vinner som får en flybillett tur/retur og hjelp til å få
gode opplevelser på reisen. Vinnerne kunngjøres på epost og i vårt medlemsblad Nytt Om.

Marys Venner sponser for tiden ca. 50 barn på skolen i
Phuket, men det trengs mer penger til driften, blant
annet lønn til gode lærere. Skolen er et unikt tilbud til
flyktningebarn fra Burma/Myanmar som ikke har
tilgang til thai skole eller helsetilbud. Over 50 % av
elevene om kommer hit har ingen tidligere skolegang.
For kr. 150,- pr mnd. kan du sikre at et barn får
skolegang med lærebøker, skoleuniformer og et
næringsrikt måltid mat hver dag.

