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Nytt liv for brukt datautstyr!
Har du en brukt datamaskin eller mobiltelefon liggende, kan vi gi den nytt liv som en kjærkommen gave
til et barnehjem eller en fattig student som sponses
av Marys Venner. Vi samler kontinuerlig inn følgende
utstyr som er inntil 5 år gammelt og i operativ stand:

Bli med på å arrangere årets julefest for barna.
Kjøp lodd i Marys Venners Julelotteri!
Hvert lodd koster kr 100,- og går uavkortet til en
julegave og julefest for alle barna som bor på
barnehjemmene vi støtter. Marys Venners julefest er
blitt en tradisjon og regnes som årets største
begivenhet på barnehjemmet. Barna selv står for
underholdningen og får penger til innkjøp av god mat
og en gave til alle.
Kjøp lodd ved å betale kr 100,- pr lodd til vår innsamlingskonto 1602.03.02228, eller Vipps til 18196.
Merk innbetalingen med Julelodd og ditt navn.
I slutten av desember trekker vi 3 vinnere som får
henholdsvis 1 Universal gavekort på kr 3.000,- og 2
gavekort på kr 1.000,-.

Gi Norsk Tipping grasrotandel til
Marys Venner.
Velg Marys Venner Sunndal som din grasrotmottager. Din grasrotandel går da automatisk til
Marys Venner.

-PC med skjerm, gjerne bærbar.
-Nettbrett.
-Smart telefoner
-Annet datautstyr som rutere,
harddisker, skrivere etc.
Vi sletter alle data på en profesjonell og sikker måte
med DBAN. Vi kan også hjelpe med å overføre data
før sletting. Ta kontakt med Nils i styret på telefon tlf.
900 25 900 eller send e-post: nils@nils.no

Hjelp oss med å finne faddere til litt
eldre barn

Marys Venner deltar på
entreprenørbingo ved
Bingoklubben på Sandaker
Øystein Mogensen som har ført regnskapet for Marys
Venner de siste to årene, har på Marys Venners vegner
søkt om tillatelse til å delta i bingospill som
profesjonelle entreprenører arrangerer i bingohaller, i
vårt tilfelle Sandaker Bingo. Det er Lotteritilsynet som
gir godkjenning til å delta på slike spill, og Marys
Venner mottar en andel av netto innspilt hvert kvartal
fra Bingoklubben på Sandaker for bingospill, og hvert
halvår fra Norsk Tipping for spill på deres
spilleautomater.

Når et medlem slutter som fadder, det være seg på
grunn av økonomiske årsaker, alder eller dødsfall, så
er regelen i Marys Venner at det ikke skal gå ut over
barnet. Sponsorpenger blir derfor fortsatt sendt til
barnet til tiden på barnehjemmet er over og det kan
stå på egne ben. Noen ganger er vi heldige å finne en
ny sponsor, men ofte må vi hente midlene fra vårt
reservefond eller generelle gaver.
I de siste årene har vi mistet spesielt mange faddere,
og Marys Venner har ikke klart å fylle på med nye
faddere i samme takt. Så mange som 40 barn og
ungdommer, belastes nå Marys Venners reservefond
og det har ikke organisasjonen økonomi til å fortsette
med.
Vi håper derfor at våre medlemmer kan hjelpe oss
med å finne nye faddere til disse barna/ungdommene.
De er stort sett i alderen 12–17 år og trenger få år til
før de kan klare seg selv. Barna kommer fra svært
fattige forhold, og bor enten på eller i nærheten av et
barnehjem som sørger for at de får nødvendig tilsyn
og utdannelse.
Alle som tegner seg som fadder til et av disse «eldre»
barna vil få tilsendt gratis vår nye bok: «Marys
Venners Frivillige Bistandsarbeid gjennom 40 år».
Trenger du hjelp til dette viktige
rekrutteringsarbeidet, kan vi sende deg brosjyrer og
biodata på barna det gjelder. Ta kontakt med
Margaret på tlf. 62 83 92 75 eller
epost mvenner@online.no.
Husk at alle innbetalinger til Marys Venner gir skattefritak og at fadderbidraget går til det barnet du støtter
og som trenger din hjelp.

Det er også mulig å spille Bingo på nett. Det gjøres ved
å gå inn på norskbingo.no og velge spillehall
Sandaker Bingo. Marys Venner vil også på dette spillet
få utbetalt en betydelig andel, pluss at vi bidrar til at
Sandaker Bingo kommer seg igjennom en vanskelig
tid med færre kunder på grunn av Corona-epidemien.
For siste kvartal har vi mottatt i overkant av kr 21.000,og totalt i løpet av et år vil dette gi oss en kjærkommen
ekstrainntekt!
Stor takk til Øystein Mogensen og det tidligere styret
som har søkt om denne tillatelsen, en ordning som
foreløpig gjelder for 2020 og 2021.

Marys Venners
besøksreiser 2021 - avlyst
Det er etter hvert mange av Marys Venners medlemmer som har deltatt på besøksreiser til mottakerlandene, og selvfølgelig skulle vi ønsket at vi nå kunne
planlegge en slik tur også i 2021. Covid-19 har imidlertid endret verden, og i dagens situasjon har styret
besluttet at all slik planlegging legges på is inntil videre. Så snart situasjonen er normalisert, vil vi selvfølgelig vurdere når og hvor neste besøksreise kan gå.

Totalt bruker hjemmet nær kr. 50.000,- på ekstraundervisning, herav mest på matematikk og
engelskundervisning. Spesielt i de senere år har mange
barn som vokste opp på hjemmet, takket være stipend
I Nytt Om vil vi i hver utgave fremover presentere en fra Marys Venner, kunne fullføre sin Bachelor på
oppdatering av våre prosjekter. Som først ut presen- universitet eller på en videregående yrkesskole og
terer vi barnehjemmet St. Vincent Home i Ratnapura klarer seg utmerket videre i livet.
på Sri Lanka.
Jentene på bildet under er intet unntak. De er alle 4
nylig valgt som ledere i sine respektive skoleklasser
med Thisari som hovedleder for alle elever på skolen.
En stor prestasjon av barnehjemsbarna, her avbildet
med Sr. Clarin i midten.

Barnehjemmet
St. Vincent Home i Ratnapura.

Ratnapura ligger inne i landet i Sabaragawmuwadistriktet hvor mange livnærer seg ved å lete etter,
foredle eller distribuere edelstener. Naturen er vakker
med fjell, daler, skog og elver. Barnehjemmet ligger på
en bakketopp 1,5 kilometer fra byen. Marys Venner
har støttet barn på hjemmet siden 1985. Barna som
kommer til St. Vincent Home kommer fra svært
fattige hjem, og mange har en traumatisk bakgrunn.
Det bor for tiden 70 barn på hjemmet. I tillegg har
hjemmet ansvar for 7 fattige barn som sponses av
Marys Venner, men bor hos nær familie utenfor
barnehjemmet.
Totalt sponses 56 av barna av Marys Venner.
I tillegg sponses hjemmet av nonneordenen
«Sisters of Charity» i Belgia.
Hjemmet ledes av den vevre lille nonnen Clarin
Cabral som sammen med en assistent, kokke, en lærer
og en barnepasser for de minste barna, sørger for at
barna får en trygg oppvekst. Nesten all koking av mat
skjer med bruk av ved da gass eller elektrisitet blir for
dyrt. Barna gjør lekser i et «study room» på ca. 70 m2.
De har for tiden kun 2 eldre datamaskiner som vi
snarest må få erstattet.
Om natten sover barna fordelt på 4 sovesaler. Barna
har et lekeområde ute på ca. 500 m2, men
lekeapparater mangler.
Barna går på den lokale skolen «Convent of Child
Jesus» som ligger på samme område som
barnehjemmet. Convent of Child Jesus er både en
barneskole, ungdoms- og videregående skole.
St. Vincent barnehjemmet har i alle år utmerket seg
med sine flinke elever.

Fra venstre Ruchini som er sponset av Bjørn Kihl Bødtker, Thisari, sponset av Rigmor Samuelsen, Hashiny sponset av Eli og
Rune Hansen og Darshika sponset av Trine Melkild.

Marys Venners styreprotokoller, årsberetning og
regnskap for siste 2-års periode
Marys Venners regnskaper ligger tilgjengelig
hos Innsamlingskontrollen og på våre
hjemmesider www.marysvenner.no. Hvis du ønsker å
få dem tilsendt på mail, ta kontakt med Margaret på
mvenner@online.no så sender vi dem gjerne.
Det samme gjelder Marys Venners årsberetning.
Noen av våre medlemmer ønsker også å få tilsendt
kopi av Marys Venners styreprotokoller. Send melding til mvenner@online.no hvis du ønsker å stå på
denne distribusjonslisten som vil gi deg løpende
oversikt over saker som behandles i styret.

Bursdagskaken som ble en
yrkeskarriere.

Dineshika kom som ung fattig student til vår
yrkesskole Seth Sevana i 2014. Hun var preget av
mange sår fra en vond og vanskelig barndom i en
fattig familie i Sinnapaadu, en fattig fiskelandsby på
Sri Lanka.
Dineshika valgte å følge skolens undervisningstilbud
i Skjønnhetspleie og Baking. Hun arbeidet hardt og
fullførte begge fag med suksess. I 2016 møtte hun
mannen i sitt liv. Han het Susith og livnærte seg i fiske.
De giftet seg og fikk året etter en sønn.

Nå er hun viden kjent for sine bursdags-og
bryllupskaker.
Hun tjener 50-60.000,- rupies i måneden som er godt
over en gjennomsnittlig familieinntekt. Dineshika er
evig takknemlig for Seth Sevana og Marys Venner
som ga henne en utdannelse som hun nå kan brødfø
sin familie med. Planene er nå å utvide virksomheten
med å anskaffe bedre utstyr og ansette flere hjelpere
for å klare en etterspørsel som hun ikke lenger klarer
å etterkomme alene.
Hun vil derfor nå sende en søknad til Marys Venners
Microkreditlån som gir lån til fordelaktige betingelser
til unge jenter som vil starte for seg selv.
Mange liknende historier fra virkeligheten finner du
i boken «Marys Venners frivillige bistandshistorie
gjennom 40 år».

Årets Julegave, Marys Venners
bistandshistorie gjennom 40 år
Gled noen med alle historiene i boken om småpenger
som bidro til mirakler. Boken koster kr. 335,- levert
med posten. Kan den hentes eller leveres personlig
koster den kr. 200,-. All inntekt av salget går til
videreutdannelse av barn/ungdom på prosjektene
som Marys Venner støtter.

Tiden gikk og det nærmet seg dagen da gutten
deres kunne feire sin første fødselsdag. Den dagen
ville Dineshika feire med et skikkelig fødselsselskap. Vi leverer boken gratis til nye faddere. Send din besHun begynte å se seg om etter et sted hvor hun kunne tilling til innsamlingskonto 1602.03.02228 eller Vipps
kjøpe en skikkelig bursdagskake, men fant ingen
til 18196. Merk innbetalingen Historieboken.
steder.
Da bestemte hun seg for å bruke lærdommen fra bakerikurset på Seth Sevana. Med litt nerver for
oppgaven gikk hun i gang. Resultatet overgikk alles
forventninger, hun hadde laget den fineste og mest
velsmakende bursdagskake som noen hadde sett eller
opplevd. Da forstod Dineshika at dette kunne bli
hennes yrkeskarriere…

