Nytt Om

37 år i tjeneste for Marys Venner
Inge Senanyake, vår
leder av Marys Venners
kontor i Sri Lanka går
av med pensjon 30.
april 2019 etter 37 års
tjeneste.
Nesten helt siden Marys
Venner ble til har Inge vært
navet i hjulet som
uavhengig av store
avstander og kulturelle
forskjeller har gjort Marys
Venner til den norske
hjelpeorganisasjon som har
fått mest bistand for
innsamlede midler.
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Inge er og har vært en usedvanlig dyktig leder. Hun er også en
meget spesiell person. Født i Berlin i 1947. Etter utdannelsen på
Berlins Handelshøyskole dro hun 1 år til England for å lære
engelsk. Så ett år i Paris for å lære Fransk og endelig 1 år i Spania
for å lære Spansk. Fra 1970-77 arbeidet hun for et tysk turistbyrå og
var stasjonert i Spania, Marocco, Kypros, Libanon, Thailand,
Indonesia, Thaiwan, Nepal, India, Hongkong, Singapore og
Malaysia!
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Terroraksjonen i Sri Lanka
Ingen av våre barn eller
ledere omkom eller ble skadet
i terroraksjonen 21. april.

1974 be hun sendt til Sri Lanka hvor hun møtte sin Lalith. De giftet
seg i 1977. I 1981, 34 år gammel og med et 3 år gammelt barn
Janine, ble hun invitert til den Norske ambassaden for å lære
Singale. Her møtte hun Trine Westborg og Ragnhild Fjørtoft som
ville rekruttere henne som sjef for nystartet Marys Venner. Den
endelige beslutningen om å lede kontoret i Colombo med ansvar for
å rekruttere, kontrollere og distribuere faddernes penger til
individuelle fattige barn, skjedde etter et møte med Steinar Opstad,
grunnleggeren av Marys Venner. Året etter fødte Inge tvillingene
Nadine og Nadia.
Inge ønsker å bruke sin pensjonisttilværelse til å være sammen med
barn og barnebarn.
Vi takker Inge for 37 fantastiske år!

Nå kan du gi Norsk Tippings grasrotandel til
Marys Venner
Marys Venner Sunndal er nå registrert som et lokallag av Marys
Venner og dermed kan også du bestemme at din grasrotandel av dine
tippemidler går til Marys Venner.

JULELOTTERIET 2018
Sponsede ungdommer på prosjektet i Bangkok takker for
julegaver. Vi fikk inn hele kr. 45 542,-. på årets
julegavelotteri.
Årets vinner ble Veslemøy Engeseth Hansen fra Vestby.

Asitha Fernando vår nye leder i Colombo
Asitha er 43 år og har fulgt Inge som
assisterende leder i 1,5 år før han nå overtar
som leder.
Han har bred erfaring fra forskjellige jobber på
flere internasjonale hoteller på Sri Lanka. Etter
11år i Sri Lanka dro han til Dubai og arbeidet i
Westin og Le Meridien Mina Seyahi hotel som
sjef for kundeservicesenteret med ansvar for 2
hoteller. Han var i Dubai 9,5 år før han søkte
jobben som prosjektleder i Marys Venner.

Venneforeningen i Sunndal bidro i år
med kr. 390.000,- !
Marys Venneforening i Sunndal har leid et nedlagt
butikklokale hvor de samler lopper. Butikken som vi ser på
bildet har åpent to dager i uken.
Salget i år ga hele kr 390.000,- til Marys Venner, nesten
samme beløp som i fjor.

Julia, Leah og Mathea samlet inn
kr. 1559,- til Marys Venner
Jentene, som er elever på Son Barneskole,
arrangerte for andre gang et familielotteri.
De fikk inn kr. 1559,- og ville at pengene
skulle til en barneskole. Pengene ble derfor
brukt til Good Shepherd skolen vår i Phuket
som trengte ny kopimaskin
Her takker elevene på Thai vis:

Pengene øremerkes Childrens Corner, vårt eget barnehjem, og Seth Sevana, vår yrkesskole for unge fattige
jenter som bl.a. kommer fra barnehjem som vi sponser.
Driften av de to institusjonene finansierer vi 50/50 med
vår tyske partner Chance. Chance består av en gruppe
familier i Tyskland som har adoptert barn fra Sri Lanka.
Familiene ønsket å gi noe tilbake til landet hvor de
adopterte barna kom fra, men da trengte de å samarbeide
med en godkjent lokal samarbeidspartner.
Slik gikk det til at Chance og Marys Venner startet et
samarbeid som har vart i mer enn 15 år.

Besøksreisen til Sri Lanka og
Thailand 18. februar til 4. Mars
2019
16 Marys Venner og en gruppe på 10
elever og ledere fra Follo Folkehøgskole
hadde meldt seg på turen som ble en
gedigen suksess nok en gang - med
opplevelser som vil vare livet ut.

Besøksgruppen ankommer prosjekt 61 St. Marys
Girls Home og ønskes velkommen av dansende
tamilske jenter som strør blomster på vår vei.

Vokallinjen fra Follo underholdt med flott sang på
feiringen av Seth Sevana´s 10 års jubileum.
Tilhørere var først og fremt tidligere elever på Seth
Sevana, vår yrkesskole for unge jenter. Mer enn 300
jenter fra forskjellige barnehjem har fått sin
utdannelse på skolen.
De møtte i sine flotte sarier. Ingen skulle tro at dette
var tidligere fattige barnehjemsbarn.

Takket være sponsing av faddere gjennom Marys
Venner, kunne vi hilse på ungdom og unge kvinner
som hadde stiftet familie og mange var i arbeid og
klarte seg selv.
10 års jubileet ble dessuten feiret med utdeling av
skolesertifikater til elever som hadde fullført sin
yrkesutdannelse. Søster Prasangika og Helge fra
Marys Venner, som grunnla skolen for 10 år siden,
og som har samarbeidet tett i alle år, fikk gaver for
sin innsats. Gaver også til vår nye president Tom og
fru Stegmeyer som leder Chance, vår tyske
samarbeidsorganisasjon som nå bidrar med 50 % av
de årlige driftskostnader.

Elever fra Vokallinjen på Follo Folkehøgskole på
vei til å møte Marys Venners fadderbarn.
Her blir det kulturell utveksling med sang, dans og
mye felles glede.
Kai Robert Johansen,
kjent trompetist,
showman og entertainer,
og nå også varamedlem i
Marys Vennners styre,
var med på turen for
første gang.
Barnehjemmet vartet opp med eget lite musikkorps
og snart ble det duospill og allsang.

Dans er en viktig kulturbærer i Sri Lanka, men også
viktig for utvikling av selvbevissthet og selvfølelse
for barn som vokser opp på barnehjem.

Tom, vår nye president, besøkte
prosjektene i Thailand

6400 kr fra B. Hagen
4000 kr fra S.Magnusson
5000 kr til Seth Sevana fra Follo Folkehøgskole
2500 kr fra Vokal ved Follo Folkehøgskole
1000 kr til pr 38 (Inger-Marie A. Henriksbø)
5000 kr fra J.W. Damsleth til pr 63
1000 kr fra Bjørn Kihl Bødtker til pr 63
2000 kr fra Elisabeth Eeg/Ulf E. Sotvik til pr 63
1000 kr fra Kristin Berg/Håvard Bolstad til pr 63
1000 kr fra Inger Grethe/Svein Hestevik til pr 63
1000 kr fra Marit Børja til pr 63
1000 kr fra Unnie Høigaard til pr 63
12 568 kr Gaver via Facebook

Rapport fra Tina Helen Hansen, på
besøk på Good Shepherd skolen i Phuket
Vår nyvalgte president har vært på Marys Venners
prosjekter i Sri Lanka mange ganger, men han
hadde ennå ikke besøkt prosjektene i Bangkok,
Nongkhai, Dong Tong og Phuket i Thailand. Det
var viktig for ham å bli kjent med våre Thailandprosjekter og han reiste derfor til Thailand ganske
raskt etter at han ble president i Marys Venner.
Den største forskjellen fra Sri Lanka er at de fattige
barna i Thailand ikke bor på barnehjem, men gjerne
er plassert av fattige foreldre, hvis de har noen, hos
en eldre bestemor. Vi får se mer fattigdom ved å
besøke barna i deres hjem i Thailand enn våre
sponsede barn i Sri Lanka, som bor på velstelte og
rene barnehjem som driftes av nonner.
Kontakten med barna er imidlertid like givende og
morsom.

Gaveliste, juni 18 - februar 19
2000 kr fra Randi og Paul Justesen til pr 74
3600 kr fra Bjørn Kihl Bødtker til pr 74
3100 kr fra Kugathas Thas til pr 58
3000 kr fra Bjørn Kihl Bødtker til pr 74
3600 kr fra Anne Margrethe Glende
2000 kr fra Kjell Arne Olsen
10.000 kr fra Nils Thorsen til pr 38 (støtte til lærer)
1200 kr fra Petra Rosenvinge Nygaard til pr 38
7554 kr minnegave ifm Margit Eriksen bisettelse
10.000 kr LC Tune
7000 kr fra Helen Hancke til pr 1
3000 kr fra Follo Folkehøgskole til pr 97
5000 kr fra Liesbeth Stoop Hesselberg
10.000 kr fra Viking Shipping Company as
390.000 kr fra Sunndal
1000 kr fra Magne Bjørnstad
3000 kr fra Randi og Paul Justesen til pr 83
1000 kr fra Kjell Arne Olssen
2000 kr fra Eli Mæhle Braaten

Vi har hatt en strålende dag på besøk hos barna på
skolen. Jentene våre og min niese koste seg utrolig.
De ville ikke gå og ville bare være å leke.
Vi fikk god lunsj og min kresne mann spiste til og
med maten der! Vi hadde med ballonger og
karameller. Det falt godt i smak.
Jentene fikk mange nye venner og jeg er både rørt
og sjokkert over hvor tillitsfulle barna var.
Vi fikk masse klemmer!
Vi ble møtt med
sang og dans og
tilbrakte over 3
timer på skolen!
Tusen takk for
at dere lar oss
ta del i jobben
dere gjør.
Tina Helen
Hansen

