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Fra venstre: Waraporn Khanarsa, Jintana Phimsan, Areewan Somnagam

Ny ledelse på prosjektet Nongkhai i Thailand
Ny leder er nonnen Jintana Phimsan, hun kaller seg
«Sister Jin». Hun er 45 år og kommer fra Sakon Nakon,
naboprovinsen til Nongkhai. Søster Jin har allerede
vært 1 år på opplæring på prosjektet som Marys Venner
støtter i Nongkhai. Hun har diplomutdannelse i
«Business and Management», bachelorgrad i «Social
Work» (1st class honour) og lisens som sosialarbeider.
Hennes arbeidsbakgrunn i Good Shepherd Sisters er
omfattende. Først var hun på prosjektet i Bangkok der
hun bidro med yrkesutdannelse av ungdom, så til
Pattaya hvor hun arbeidet for kvinner som var offer
for sexindustrien der, videre til Thailands fjellandsbyer
der hun jobbet blant unge jenter og kvinner før hun
endte opp som leder av Regina Self-Help senter
i Nongkhai hvor klosterets systue tilbyr arbeid til
fattige mødre.
Med seg til å lede Good Shepherd Child and Youth
development program, har hun Waraporn Khanarsa,
som mange kjenner som den blide og hjelpsomme
Party. Party er 31 år, gift og har et barn. Hun har utdannelse fra ASEAN College i Nongkhai med engelsk
businessgrad og har siden 2012 vært fast medarbeider
i teamet som sørger for at våre sponsede barn får sine
sponsorpenger og mulighet til utdannelse. Det gir trygghet at Party fortsetter også under den nye ledelsen.
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Tredjemann i teamet er Areewan Somnagam, kalt Nim.
Hun er 30 år og har en bachelorgrad i utdannelse. Nim
er ny på Nonghai-prosjektet, men har erfaring fra flere
års arbeid på barn- og mødreavdelingen på prosjektet
som Marys Venner støtter i Bangkok.
Nongkhai-prosjektet er ansvarlig for ca. 500 sponsede
barn. Marys Venner er største sponsor med 122 fullsponsede barn + 15 småbarn som får næringsrikmat
gjennom vårt kollektive prosjekt, samt 50 skolebarn
som får penger til skolemat og lærebøker. Ulikt Sri
Lanka bor barna spredt i små landsbyer, ofte hos en
gammel bestemor. I hver landsby og på hver skole har
nonnene valgt en samarbeidspartner som følger de
sponsede barna og rapporterer til nonnene. Det faktum at det finnes en ansvarlig oppfølger av de fattige
barna i landsbyen og på skolen, har bidratt til at de
fattige, sponsede barna ofte gjør det bedre på skolen
enn de andre elevene.
Vi ser frem til at vi igjen kan reise og besøke barna våre
og hilse på søster Jin og hennes dyktige medarbeidere
i Good Shepherd Child and Youth programmet.
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Hva med tidligere leder søster Sutisa?
Alle som har møtt den dansende, lattermilde og
entusiastiske lederen, lurer sikkert på hva som har
skjedd med henne. Sutisa er fortsatt i full aktivitet,
men nå kan hun ha full fokus på det som kanskje
står hennes hjerte nærmest; å bidra til å redusere
vold mot kvinner og barn gjennom Good Shepherd
International og i samarbeid med lokale myndigheter. Hun er også president for den norske organisasjonen MOT’s arbeid på Thailand, en organisasjon som hun ble kjent med gjennom Marys Venner
og som jobber med forebyggende arbeid blant
ungdommer på 12-15 år.
I tillegg til dette har Sutisa satt i gang dyrking av
jord for produksjon og salg av grønnsaker, hun
drifter en restaurant og hun har ansvar for Good
Shepherd Sisters treningssenter hvor man tidligere
fokuserte på opplæring av bønder og produksjon og
veving av stoffer og keramikk. På senteret drives
fortsatt produksjon av sopp, og fisken vaker i
oppdrettsdammene, men senteret vil i fremtiden
brukes mest til seminarer og undervisningsformål.

Søster Sutisa har gjort en fantastisk jobb for mange barn

Gratulasjoner til Naiyana og Surisa i Nongkhai med fullført universitetseksamen

Naiyana

Surisma

Naiyana er fra en fattig bondefamilie. Hun vokste
opp med en far som led av en nyresykdom og som
periodevis var sterkt synshemmet. Familien levde
av å dyrke ris på et lite fruktbart jordstykke. Moren
jobbet på anlegg når det var mulig å få arbeid der.
Naiyana finansierte studiene sine ved hjelp av
midler fra sin sponsor Terje i Norge og påtok seg
i tillegg vaskejobber i alle weekender og ferier.
Naiyana er en aktiv jente. Hun utmerket seg tidlig
i matematikk og sang og deltok i konkurranser med
flotte resultater. Nå har hun fullført sin bachelor i
biologi og kan se fremtiden for seg selv og sin familie
lyst i møte.

Surisma ble sponset av Karoline Enga Husby.
Hun er en aktiv og skoleflink jente som tidlig fikk
tillitsverv blant elevene på skolen. Familien levde av
tilfeldige jobber, men fikk en stabil inntekt da faren
fikk fast vaktmesterjobb hos Good Shepherd Sisters.
Surismas drøm var å bli lærer, en utdannelse hun nå
har fullført på universitetet.

En redd liten pjokk har fått utdannelse og laptop
Bodil og Helge møtte sin sponsede gutt Thilina
første gang i 1999. Han klamret seg gråtende til
sin enslige mor av redsel for de rare, hvite menneskene fra Norge som prøvde å få kontakt med
han. Kontakten bedret seg betydelig med årene.
Thilina var flink til å tegne og han sendte hyppig
brev til sine sponsorer.
Thilina har nå utdanner seg innen regnskap, men
trengte en laptop for å sikre sin videre fremtid.
Som avskjedsgave og lykke til videre i livet, fikk
han ny PC og vi håper han får en trygg og god
fremtid.

«Jeg takker Marys Venner for livet»
Devaka er 43 år, lykkelig gift og har 3 gutter;
Vishwa på 19, Hirusha på 18 og Sandesh på 10 år.
Devaka er kaptein i hæren på Sri Lanka og ser
frem til å bli forfremmet til major. Devaka gir
Marys Venner en stor del av æren for sin suksess
og gode liv.
Han hadde ingen lett start. Forlatt av foreldrene
da han bare var halvannet år gammel. Han ble
funnet og overlatt til barnevernet som fant plass
til han på prosjekt 65 «Sarvana Childrens Home»
i Kegalle. Her ble han sponset av Lions Club på
Langhus til han var 18 år og startet sin militære
karriere. Han giftet seg da han var 19 og brukte
pengene som han hadde fått på sin sparekonto
av sponsoren i Marys Venner til å kjøpe seg et
lite stykke land.

Devaka og sønnen Sandesh

Han forteller sin historie i største takknemlighet
til Maithree (prosjektleder på Colombokontoret).
«Hvor ville jeg vært og mange, mange med meg
om ikke en organisasjon som Marys Venner var til
stede på Sri Lanka. Jeg er takknemlig hver eneste
dag» sier Devaka.

Operasjonen kostet 760 kroner og reddet synet til Sasindu

Sasindu med sine foreldre

Etter operasjonen dro Sasindu og familien til
Marys Venners Colombokontor for å takke.
Sasindu var sponset fra han var et lite barn på
prosjekt 77 Elpitia. Da støtten fra hans sponsor
etter mange år stoppet, overtok Marys Venner
ansvaret slik at han allikevel kunne fullføre sin
utdannelse. Sasindu viste seg å være tilliten verdig
og klarte å kvalifisere seg til universitetsstudier.
Et nåløye for fattige ungdommer, og ofte forbeholdt
bare noen få på grunn av stor rift om plassene.
Sasindu vil være ferdig med sin universitetsutdannelse i løpet av 2021. En flott prestasjon.

Foranledningen til at vi fikk vite om operasjonen,
var at han ringte til Marys Venner i Colombo for
å få utlevert bankboken som alle sponsede barn
i Marys Venner har. Han trengte Rs 150.000,(ca kr 760,-) til en nødvendig øyeoperasjon. Hans
fattige foreldre hadde ingen mulighet til å hjelpe
han med så mye penger, og selv om de hadde spart
noen midler selv, var det langt fra nok. Sasindu
hadde Rs 92.000,- på sin sparekonto, men han trengte
også penger til kontaktlinser og medisiner. Marys
Venner betalte selvfølgelig for operasjonen, og det
som er småpenger for oss endret livet til Sasindu.

Barnehjemmet Good Shepherd Home i Mankulam trenger senger. Vil du bidra?
Da Marys Venner startet sitt arbeid på Sri Lanka,
opplevde de besøkende at fadderbarna ikke hadde
senger å sove i. De sov på tynne stråmatter på det
harde betonggulvet. Det ble det heldigvis raskt
slutt på. Penger til senger, madrasser og laken ble
samlet inn til hjem etter hjem, og slik har det fortsatt frem til i dag. Vi sier derfor stolt i vårt rekrutteringsarbeid at kr. 300,- pr. mnd. sørger for at et
fattig barn får mat, klær, en seng å sove i og basis
utdannelse.

Sovesal fra et av våre barnehjem

Mankulam er vårt nyeste barnehjemsprosjekt som
startet opp i 2017. Det ligger i det tidligere krigsområdet nord på Sri Lanka. På barnehjemmet bor
det ca 50 tamilske jenter, mange har mistet sin far i
borgerkrigen og noen har mistet begge foreldrene.
Nå mangler det senger til 40 barn, og vi håper at
mange vil bli med å gi et lite bidrag slik at alle
barna kan få en seng å sove i. Bidrag kan Vippses
til Marys Venners konto 18196 eller overføres på
vanlig måte til Innsamlingskonto 1602 03 02228.
Husk å merke innbetalingen Senger.

Wearing is Caring

Marys Venners unike konsept PLF

«Vis at du bryr deg» er slagordet til en ungdomsbedrift på Lambertseter videregående
skole i Oslo.
4 ungdommer har fått designet T-skjorter på
grunnlag av tegninger som de har fått fra unge
jenter ved barnehjem som Marys Venner støtter
på Sri Lanka. Alt overskudd av salget går til utdannelse av unge jenter. De har til nå samlet inn
10.160,- Pris for T-skjortene er kr. 229,-.
T-skjortene finnes i flere størrelser, ta kontakt med
Filippa på mailadresse filippamittet@gmail.com
eller på telefon 959 03 579.

Personlig og øremerket bistand til barn som
trenger det mest, vår langsiktighet og at vi er en
godkjent og frivillig organisasjon med den laveste
administrasjon.
Hjelp oss å spre budskapet på Facebook og andre
sosiale medier. Vit at du da bidrar til å gi barn utsatt for fattigdom og urettferdighet, et verdig liv.

Nye medlemmer får tilsendt historieboken og
kan velge mellom forskjellige støtteformer

1) Ved å sponse et fattig barn (kr. 300 pr. mnd.)
2) Ved å sørge for at et barn får en utdannelse
(kr. 150,- pr, mnd)
3) Ved å bidra som støttemedlem
Historieboken dokumenterer resultatene av
Marys Venners arbeid i 40 år.

Gi din grasrotandel
fra Norsk Tipping til
Marys Venner Sunndal

Brukt
Bruktdatautstyr
datautstyr
Har du en brukt datamaskin eller mobiltelefon liggende,
kan din gamle få et nytt liv i Sri Lanka eller Thailand.
Vi samler kontinuerlig inn nyere:
• PC med skjerm, gjerne bærbar
• nettbrett
• smart telefoner
• annet datautstyr som rutere, harddisker, skrivere etc.
Vi ønsker oss utstyr som er inntil 5 år gammelt og som er i operativ stand.
Vi sletter alle data på en profesjonell og sikker måte med DBAN. Vi kan
også hjelpe til med å overføre data før sletting.
Send en epost til nils@nils.no eller ring Nils på mobil:
900 25 900 om du kan bidra.
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