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Reiser til India for å læra meir om Umbred Childrenhome. 29.12.2019

Klar for avreise til Umbred, 50 km sør for Nagpur i India.
 

Straks over nyttår, 2. januar, reiser Inger Elise Helgeland og Eli Roseth Eik til Umbred i India. Saman
kontaktperson i Noreg, Margunn Håland, vil dei sjå og få kunnskap om det store arbeidet Umbred
Childrenhome ( UCH ) gjer for fattige born i regionen. Sidan Lina Håland var sokneprest i Uskedalen har
soknerådet støtta dette prosjektet. Inger Elise og Eli dekker alle kostnader med turen sjølve. Tiltaket vert
definert som diakonalt arbeid/hjelp til fattige born med mellom anna skulegang.

 
Les vinterbrevet til Margunn Håland om status i arbeidet med å hjelpa fattige born i Umbred:
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Bilete er frå eit av mange besøk familien Håland har hatt til barneheimen i Umbred.
I sommer har vi bygget mur rundt barnehjemmet og 5 nye toaletter Myndighetene mente at toalettene oppe i 3
etg. var for langt å gå siden mange av barna er små.
Barna begynner når de er 3 år og nå har de barn opp til 2 klasse. Det er 35 barn. De er ivrige og flinke på skolen.
Lærer å lese og skrive, synger og leker. De lærer også engelsk, noe som de ikke gjør på offentlig skole. 

 
Slummen Malik Nagar 
Her har vi og 30- 35 barn, de er flittige og flinke, barna er fra 4 til 9 år her. Noen av barna startet i fjor. I høst når
de skulle begynne på skolen var det store problemer for det regnet så mye, det var gjørmet og vått både ute og
inne. De har bare jordgulv til å sitte på. Men dama som eier huset de er i nå, eier også en uteplass, som hun sa
at vi bare kunne bygge en skolestue og 2 toaletter på. Det ble gjort og ble tatt i bruk den 18.oktober på Effi David
sin 70 årsdag, med feiring og middag til alle der. Når barna er ferdig på skolen, kommer kvinnene og har
undervisning i sying. Her hjemme!

21.september hadde vi indisk middag og åresalg med trekning, vi fikk inn kr.15000,00 på det. Så i forbindelse
med Effi sin 70 årsdag la jeg ut en oppfordring på Facebook til å gi til arbeidet og vi fikk inn ca kr.4500,-.

 
Lina Håland hadde konsert i Husnes kirke i Kvinnherad og fikk inn kr.15057,50.
Ellers så takker vi for faste givere, det er en stor hjelp! Vi trenger flere faste givere, dessverre er vi for få til å få
det skattefritt, det koster for mye.

 
Tusen takk til alle givere. Vi kan ikke hjelpe alle, men vi kan gjøre en forskjell for noen. Vi er så takknemlige.

 
Kontonr.3205 24 06748  Vippsnr. 520137
Den store basaren blir 15.februar 2020, sett av dagen og vær velkommen!

 
 
 

Tekst/foto: Margunn Håand/ Kristian Bringedal
Nett: Kristian Bringedal
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Familien Håland er sentrale i barneheimsarbeidet i Umbred i India ( Arkivfoto ).
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