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Nytt spennende Marys Venners prosjekt: Kollektivt Fadderskap
La det med en gang være klart at dette ikke er et tilbud
for å konkurrere eller erstatte Marys Venners unike
tilbud om individuell sponsing av fattige barn.
Ideen om kollektivt fadderskap kom opp som følge
av at mange barn mistet sin sponsor – på grunn av
sponsorens alder eller andre årsaker – og det var
vanskelig å fylle på med nye sponsorer i samme takt.
Kunne vi finne en ordning slik at barna fortsatt kunne
få viktig støtte til mat, klær, en seng å sove i, undervisning og en sparekonto som barnet får når det forlater barnehjemmet for å stå på egne ben? Svaret ble
kollektivt fadderskap. Det vil si at midler fra flere
givere brukes til å støtte et antall barn som ikke har,
eller har mistet sin sponsor. Med en slik ordning
sikrer vi også at alle barna på prosjektene vi støtter
blir sponset. Men hvor skulle vi ta pengene fra for å
finansiere vårt nye prosjekt?
Dette ble opplegget:
1) Medlemmer som får stoppmelding om at barnet/
ungdommen ikke lenger har behov for støtte, oppfordres til å støtte et nytt barn. Et nytt individuelt
fadderskap passer kanskje ikke alle, men mange
ønsker fortsatt å bidra på en eller annen måte til

Marys
Arbeid for barn og ungdom

Marys Venners arbeid for fattige barn. En sponsor som
betaler minst kr 500,- i året beholder sitt medlemskap
som støttemedlem. Vi har for tiden 70 støttemedlemmer
og en stor andel av innbetalingene fra disse trofaste
medlemmene, vil nå gå til kollektiv støtte av barn som
ikke har individuell sponsor. Prosjektet er allerede i
gang og 4 jenter på barnehjemmet i Ratnapura på
Sri Lanka blir nå støttet på denne måten.
2) Gjennom våre følgere på Facebook og Instagram,
overføres det også en hel del pengegaver til Marys
Venner. Gavene som vi øremerker kollektivt fadderskap, gjør at 3 jenter fra prosjektet i Hingurakgoda nå
får den samme støtten som de andre barna på hjemmet.
Vi har dermed allerede 7 nye barn som støttes kollektivt, og ambisjonen er å øke dette antallet betydelig i
løpet av de kommende månedene.
I tillegg til enkeltbidrag, kan kollektiv sponsing også
være en ypperlig måte å gi hjelp på for foreninger og
firmaer. Registrerte medlemmer og/eller foreninger og
firmaer, vil få en oppdatering om barna/prosjektet de
er med på å støtte. Kontakt Margaret hvis du har ideer
om å starte eller bidra til at flere barn får støtte gjennom Marys Venners Kollektive fadderskap.

Venner
Sri Lanka, Thailand og India
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Su`s hjerteoperasjon er gjennomført – og alt ser ut til å gå bra
Operasjonen alene ville koste kr. 46.000,- en sum den
fattige familien hennes ikke hadde noen sjanser til å
klare.
Innsamlingsaksjonen blant Marys Venners medlemmer og Vildes kontaktnett, ble en stor suksess, og vi
fikk inn kr. 62.878,- Kanskje kunne Su reddes.

Vilde og Su

I oktober 2019 startet Vilde (styremedlem i Marys
Venner i dag) sammen med Helge (tidligere leder) en
innsamlingsaksjon for å redde lille Su som hadde en
alvorlig hjertefeil. Vilde jobbet som frivillig på Good
Shepherd skolen i Phuket og ble betatt av den livsglade lille Su som ble blå i ansiktet straks hun ble for
ivrig i leken. Su, eller Nida som hun også kalles, var
livstruende syk og ville trenge en stor hjerteoperasjon
for å overleve.

Søster Lakana og Su

Et program for nødvendige konsultasjoner og endelig operasjon ble satt opp, men Covid-19 førte til at
planene stadig måtte endres. En dag i juni i år falt lille
Su bevisstløs om. Søster Lakana ordnet med full mobilisering og Su endte på operasjonsbordet der hun gjennomgikk en større hjerteoperasjon. Ville hun overleve?
Søster Lakana sier at Su må ha et ekstra sterkt iboende
ønske om å få leve, for hun våknet etter operasjonen
og alt ser nå ut til å utvikle seg i positiv retning. Su
skal til ny konsultasjon i løpet av høsten for muligens
en nødvendig mindre operasjon. Alle innsamlede
midler og litt til, har gått med til operasjon, konsultasjoner og ekstra kostnader. Nå krysser vi fingrene for et
nytt og godt liv for lille Su.

Su og mor etter operasjon

Overskuddspenger gikk til matrasjoner
Marys Venners prosjekt 53, Community Concern
Society i Colombo på Sri Lanka, er ikke et ordinært
barnehjemsprosjekt, men et prosjekt hvor de fattige
barna som støttes bor hjemme hos familien.
På grunn av Covid-19 situasjonen på Sri Lanka,
har skolene vært stengt og barna har ikke kunnet
få ekstraundervisning. Det har gjort at det har blitt
et lite overskudd av de overførte sponsormidlene,
og prosjektet besluttet derfor å bruke midlene til å
kjøpe ekstra matrasjoner til familiene i stedet.

Utdelig av matrasjoner

Marys Venners skoleprosjekt,
Good Shepherd School i Phuket i Thailand
Phuket er Thailands største øy med nær 1 million
innbyggere. Et populært turistmål for ferierende
nordmenn. Det turistene ikke ser eller vet, er at nær
halvparten av befolkningen er flykninger fra Myanmar
(tidligere Burma). Denne folkegruppen lever som statsløse og må utføre de dårligst betale jobbene hvis de i
det hele tatt er så heldige å få arbeid. Barna blir ofte
utnyttet til barnearbeid eller lever en rotløs tilværelse
uten noen mulighet for skolegang eller helsestell.
Søster Lakana som tidligere ledet vårt prosjekt Nongkhai i Thailand, sendte i 2010 en e-post hvor hun fortalte om sitt nye kall; å starte en skole som også kunne
være et helsetilbud for barn og familier fra Myanmar.
Helge som var leder den gangen, besøkte søster Lakana
mens hun og hennes hjelper San San underviste et stort
antall barn midt i slummen. De hadde knapt nok tak
over hodet og barna satt på bakken med sine kladdebøker. Over halvparten av barna som strømmet til
skolen kunne hverken skrive, lese eller regne. Styret
vedtok å sende kr 2.000,- pr. mnd. til prosjektet. I tillegg
ble det kjøpt inn musikkinstrumenter og dispensere for
friskt, kaldt vann. Sist men ikke minst, ble det overført
noen kroner til en årlig julefest for barna. På julefesten
deltok 700 barn med familier.

En besøksgruppe fra Marys Venner besøkte prosjektet
et par år senere. Skolen var nå etablert i et lagerlokale,
men søster Lakana og hennes medhjelpere hadde store
og nye utvidelsesplaner. Med sparebøsser blant turistene og god hjelp fra «Mission Cara» i Irland, var man
godt i gang med å samle penger til bygging av en helt
ny skole.
Good Shepherd School i Phuket ble åpnet med stor
festivitas i 2014, men nye problemer dukket snart opp.
Den katolske organisasjonen «Mission Cara» som var
hovedsponsor til prosjektet, kunne plutselig ikke lenger
finansiere driften av skolen. Nå trengtes penger til
lærebøker, skoleuniformer, lærerlønninger, og kanskje
det viktigste for fattige migrantbarn, et næringsrikt
måltid mat om dagen. Den vanskelige situasjonen ble
utlyst i Nytt Om, noen som kunne hjelpe? En Marys
Venn fra Nordland meldte at Nordland teaters juleshow var på jakt etter et verdig prosjekt å støtte. I
samarbeid med søster Lakana sendt vi hilsener med
bilder og videoklipp av prosjektet. Slik ble skolen
reddet i første omgang.
Men det viktige var å sikre regelmessig drift. Ideen
om å støtte skolen med studentsertifikat ble skapt.

For kr 150,- pr. mnd. kunne man sponse en elev på
skolen. Pengene rakk til lærebøker, skoleuniformer,
skoleskyss og et næringsrikt måltid mat om dagen til
en elev. Målet var å sikre alle de ca. 200 barna på skolen
en basis utdannelse. Vi klarte å få støtte til ca. halvparten av elevene.
I tillegg ble Son Barneskole en viktig sponsor, og det ble
skaffet midler til skoledrift ved en stor Marys Venners
julekonsert i Son Kulturkirke i Viken. Men penger til
regelmessig drift er fortsatt et daglig problem.
Skolen er besøkt av mange Marys Venner som har fått
gleden av å oppleve en meget spesiell skole hvor barna
trives og utvikler seg. Marys Venner har også bidratt
til at mange frivillige fra Norge har kunnet bruke sin
sommerferie eller noen måneder i arbeid med barna
på skolen.
For tiden har vi studentsertifikater til ca. 65 elever på
skolen. Hvis enkeltpersoner eller bedrifter ønsker å
støtte et verdig tiltak som det å gi et barn tilgang til

skole, så er vår studentordning et svært meningsfylt
prosjekt. Pengene sikrer at et barn får undervisning og
et næringsrikt måltid mat. Du får bilde av barnet som
støttes og skattefradrag for pengene du gir. Ønsker du
nærmere opplysninger om dette prosjektet, kontakt
Helge (tlf. 95 20 68 48) eller Margaret (tlf. 62 83 92 75).

Situasjonsrapport fra yrkesskolen GSIVE (Seth Sevana)

Elevene på konditorlinja er snart ferdig utdannet

Covid-19 situasjonen på Sri Lanka har resultert i
perioder med stengte skoler, men på vår internatskole
Good Shepherd Institute of Vocational Education, har
det allikevel vært løpende undervisning, dog med
visse begrensninger. I juni var det 46 elever på skolen.
23 av dem følger et 3 måneders kurs i data. Datakurset
er spesielt populært fordi elever som har fullført sin
O-level eksamen må vente 3 måneder på eksamensresultatene, og da passer det bra å ta et slikt kurs.
Tilgangen var så stor at mange ikke fikk plass.
Av de regulære 1 års yrkesfagene, har 10 elever nylig
fullført sin utdannelse innen håndarbeid/søm.

De er nå alle i stand til å designe og sy klær. 10 elever
på konditorlinja har nesten fullført sin utdannelse,
men noen undervisningstimer gjenstår da bakermesteren ikke kunne reise til skolen hver dag grunnet
Covid-19. Elevene som følger undervisningen i hårog hudpleie («Beauty Culture»), trenger fortsatt noe
tid for å forberede seg til eksamen.
Ellers rapporteres det fra skolen om stor og innholdsrik feiring av det tamilske og singalesiske
nyttår 23. april. Det er også mye moro og ablegøyer
når en av elevene har bursdag.

Penger nok til senger og skap og data
I Nytt Om og på sosiale medier i mars/april, ba vi
om hjelp til å finansiere innkjøp av 30 nye senger
til barnehjemmet i Mankulam på Sri Lanka. Vi fikk
inn imponerende ca. kr 40.000,-! Penger nok til
både senger til Mankulam og til 20 skap med lås til
personlige eiendeler for jentene på barnehjemmet
i Matale. Det som var igjen etter dette, ble brukt til
diverse innkjøp og reparasjon av datautstyr for å
hjelpe med datakommunikasjonen i en vanskelig
tid for barnehjemmet i Nayakakanda. Tusen takk
til alle som var med å bidra.

For pengene som ble igjen, ble det invistert i datautstyr

Jentene er takknemlig for nye senger

Vil du gi julegave til ditt fadderbarn?
Det beste er å sende en 100-lapp eller to til Marys
Venners Innsamlingskonto 1602 03 02228 eller
Vipps til 18196. Pengene vil bli overført uavkortet
i begynnelsen av oktober, og brukes til noe barnet
trenger eller ønsker seg. Husk å merke
overføringen med Julegave
og barnets navn.
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Nytt skap til en av jentene

