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Bildet: 
Noen av skolebarna på slumskolen 
samlet foran skolebygget i Jammu. 

Skolen har 427 elever. 



Side 2 Share mercy 

INNSTRAMMING FOR HUMANITÆRT ARBEID 

Det siste året har vi opp-

levd at indiske myndigheter 

har kommet med mange 

nye krav til organisasjoner 

som driver med hjelpe-

arbeid. Vi opplever stadig 

at myndighetene kommer 

på uanmeldte besøk på 

skolen. Ofte har de med 

nye krav om hvordan  

hjelpearbeid skal gjennom-

føres. 

Den amerikanske hjelpe-  

organisasjonen Compas-

sion driver et av de største  

hjelpearbeid i India, med 

6000 ansatte der. De er nå 

stengt ute fra India. De drev 

mange skoler o.s.v. Det kan 

se ut som at myndighetene 

holder på å endre sitt syn 

på den type organisasjoner. 

Vi har derfor vært veldig 

nøye med å følge alle regler 

til punkt og prikke. En dag 

fikk vi besøk fra en offiser 

som skulle gå gjennom bok-

føringen vår. Han hadde med 

en person som også drev 

hjelpearbeid for en annen  

organisasjon. Da offiseren 

Hadde gått gjennom bok-

føringen vår, snur han seg til 

sin andre klient og sier       

følgende: «Slik skal en bok-

føring se ut». 

 

Bildet: 
 

Tre jenter som er elever på skolen i Jammu. 



Side 3 

STØTTE FRA NÆRINGSLIVET 

"Den blå uke". Da ville de 

plukke ut en organisasjon 

som driver med hjelpearbeid, 

som vil motta noen prosent 

av alt som blir solgt av       

utvalgte varer.  

Share Mercy til å motta disse 

pengene i år. Vi gleder oss      

veldig over dette, da det gir 

oss både god reklame sam-

tidig som det gir økonomisk 

støtte. 

For cirka 2 uker siden fikk 

jeg en telefon fra en av    

lederne i grossistleverandør  

"Norgeseliten", som er for-

handler av elektriske kom-

ponenter. Han fortalte at de 

hadde årlig noe de kalte  

Bildene: 
Øverst: 

Fire gutter som går 
på slumskolen. 

Nederst: 
May-Tove Tofting 
snakker med noen 

av elevene. 



Adresse: Alvermarka 43, 5911 Alversund 
E-post: blifadder@sharemercy.no; post@sharemercy.no 
Tlf: 932 56 526; Internett: www.sharemercy.no  Org.nr: 987838590 
Bankkontonr: 9791.10.67610; Bankkontonr. Midt-Østen(Irak og Syria): 9791.10.47245 

 

I HØSTFERIEN:  
55 REISER TIL INDIA 

Høstferien 2017 vil bli en      

annerledes ferie for mange 

mennesker. Da reiser vi    

nemlig til India med 23 ung-

dommer og 4 voksne fra   

Søgne, for å se på arbeidet de 

ulike steder. Uken etterpå vil 

26 personer fra Haugesund 

reise på samme tur. Dette blir 

uforglemmelig opplevelse for 

de som skal være med. Vi  

arbeider også med en ny  

gruppe, som skal reise ned i 

november. Disse turene er et 

samarbeidsprosjekt mellom  

Share Mercy og reisebyrået 

Indiaturer. 

 

NY JENTE PÅ BARNEHJEMMET: 
CAROL FORTELLER 

Jeg heter Carol og er 8 år 

gammel. Far min døde da jeg 

var 4, og to år etterpå giftet 

mamma seg med en annen 

mann, som ikke aksepterte 

meg. I fjor ble moren min syk 

og måtte til lege. Legen fant ut 

at hun hadde kreft. Jeg var 

allerede deprimert fra før, på 

grunn av foreldrene mine, 

men nå var jeg helt knust.  

Moren min går i en kirke, og 

jeg pleide også å være med 

henne i denne kirken. Jeg   

begynte å be for henne og for 

at hun skulle bli frisk. En dag 

møtte pastoren min en annen 

pastor, som het Johney. Da 

pastor Johney hørte historien 

min, sa han at de hadde et  

barnehjem for jenter, og at jeg 

kunne få bo der. De snakket 

med mamma, som allerede 

var så syk at hun ikke kunne 

ta seg av meg, og mamma 

var enig, at jeg kunne bo der. 

Jeg var svært redd da jeg 

kom på barnehjemmet, og 

redd for de andre jentene. 

Men jeg opplevde at det var 

fred og kjærlighet der, og de 

andre jentene var snille mot 

meg. Sofia ble som en     

mamma for meg, og Johney 

som en pappa. Jeg kan ikke 

helt beskrive hvor glad jeg 

ble, og så fikk jeg lov til å    

begynne på skolen, og det 

hadde jeg aldri noen gang 

trodd at jeg skulle få lov til.  

Bildet over: 
India gate i Delhi. 

Bildet over: 
Jorunn Soltveit besøker barne-

hjemmet i Jammu. 
Under: Elever på skolen. 


