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ALLE I SAMME SOFA 
 

Nå er det gjort en oppgradering av   
barnehjemmet. Gulver og vegger 
er   flisebelagt. Møbler er kjøpt 
inn. I stuen er det laget en stor    

sofa som alle jentene får plass i.  
Det var stor glede når jentene   

kunne flytte tilbake til det             
nyoppussede bygget. 

 
(Les mer på side 2)  

BARNEHJEMMET I JAMMU PUSSES OPP   



Side 2 Share mercy 

BARNEHJEMMET PUSSES OPP 

I oktober 2018 var det 

mange ungdommer fra 

ungdomsarbeidet          

Connection i Haugesund 

som besøkte Connection 

Sweet Home i Jammu. 

Barnehjemmet er også 

oppkalt etter ungdoms-

arbeidet, siden disse     

ungdommene samlet inn 

midler og kjøpte bygget til 

barnehjemmet.  

Når ungdommene nå       

besøkte barnehjemmet så 

de at det var en del arbeid 

som ikke var helt ferdig. 

Blant annet var gulvene  

bare i betong. Nå har     

Connection i Haugesund 

gjort en oppgradering av 

barnehjemmet. Gulver og 

vegger er flisebelagt.     

Møbler er kjøpt inn. I stuen  

er det laget en stor sofa som 

alle jentene får plass i. Under 

oppussingen måtte jentene 

flytte ut. Det var derfor stor 

glede når de kunne flytte til-

bake i det nyoppussede    

bygget. Vi er så uendelig 

takknemlig for Connection i 

Haugesund som har tatt    

ansvaret for barnehjemmet 

på en fantastisk måte.  

Bildet: 
 

Jentene på Connection Sweet Home barnehjem i Jammu, India. 
(Se også bildene på framsida) 



Side 3 

FOTBALLTURNERING 

all sport i politiet. Han har 

flere ganger invitert vår     

hjelpeorganisasjon til å være 

med og arrangere forskjellige 

turneringer for fattige barn og 

unge fra slummen. Derfor 

har vi nå et tett samarbeid 

med myndighetene. Etter at 

vår egen turnering er av-

sluttet, er vi derfor invitert til 

å delta på myndighetenes 

turnering.  Denne               

turneringen holdes på ho-

vedstadion i Jammu.  

Tidligere har vårt eget lag fra 

skolen ofte vunnet hele      

turneringen. Vi ser at det er 

viktig å engasjere barn og 

unge i fritiden for å forebygge 

negativ utvikling i deres liv. 

Her er sport en av metodene 

vi bruker for å hjelpe dem. 

Mange ungdommer har   

kommet ut av narkotika-

misbruk gjennom at de har 

begynt å delta på våre turne-

ringer, og deretter blitt en del 

av vårt ungdomsmiljø. 

For noen dager siden hadde 

vi vår årlige fotballturnering i 

Jammu. Vår egen hjelpe-

organisasjon tar initiativet til 

dette hvert år. Da samler vi 

lag fra forskjellige områder i 

Jammu. Turneringen går 

over 2 dager. Da er det også 

representanter fra           

myndighetene som besøker 

arrangementet.  En av    

nøkkelpersonene i alle disse 

turneringene er en offiser i 

politiet. Han er ansvarlig for  

Bildet: 
 

Gutter som deltok på fotballturneringen. 
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NYE ELEVER PÅ SLUMSKOLEN: 
 

KASHAV 

Kashav og broren Manthan 

går i 2. og 5. klasse. Brødrene 

bor i slummen sammen med 

mor og far. Guttene er heldige 

som har mor og far, men    

hadde aldri en tanke om at de 

noen gang ville få mulighet å 

gå på skole. Moren er hjemme 

og tar seg av hjemmet i    

slummen, mens faren prøver 

å selge små ting som penner 

etc.  

Dette gir ikke nok inntekt til å 

kunne fø familien skikkelig, 

eller sende barna på noen 

skole. En dag fikk familien til-

bud om å sende guttene på 

skolen vår. Dette har gitt gut-

tene et helt nytt liv. Nå er hele 

familien så uendelig takknem-

lig, og kan se inn i framtiden 

med håp for sine sønner.  

 

SNEHA MOOMAN 
For cirka 1 år siden bodde 

Sneha Mooman sammen med 

sin mor og far i Punjab. Men i 

fjor døde hennes mamma. 

Dette gjorde at Sneha gikk en 

usikker og utrygg tid i møte. 

Faren var alkoholiker og drakk 

opp det meste av pengene. 

Dette er generelt et veldig 

stort problem blant de fattige i 

India. En tid etter dette giftet 

faren seg på nytt med en     

annen kvinne. Denne kvinnen 

mislikte Sneha veldig sterkt. 

Stemoren ga beskjed at     

Sneha ikke fikk lov til å bo i 

deres hus. Dette forverret si-

tuasjonen ytterligere for  

Sneha. En dag kom hennes 

tante på besøk, som fort for-

stod hvordan Sneha hadde 

det. Hun tok med seg Sneha 

til sitt eget hjem, som er i 

slummen nær skolen vår i 

Jammu. Tanten bodde selv i 

slummen, og hadde ingen 

penger til skole for Sneha.  

Hun kjente derimot til skolen 

vår, og kom en dag og spurte 

om vi kunne hjelpe og gi    

skolegang til Sneha. I dag er 

hun en flott og glad elev i 

3.klasse på skolen vår.      

Hennes historie er veldig lik 

mange andre av våre elever. 

Bildet over: 
Kashav 

Bildet over: 
Sneha Mooman 


