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Fra fattige kår til høyskole og jobbtilbud 
 

Deepak og Vishal er to unge indiske gutter som har gått på slumskolen i 
Jammu. Begge vokste opp i slummen, og er takknemlige for at de fikk     

mulighet til skolegang. I dette nyhetsbrevet kan du lese om hvordan deres 
drømmer blir til virkelighet. Du kan også lese om Sapna, som nå skal      

studere til lege. Takk til alle dere faddere som støtter barna på slumskolen, 
og som er med på å gi barna og ungdommene framtid og håp. 

 
Bildet: Deepak og Vishal sammen med Johney og Sophia. 



Side 2 Share mercy 

DRØMMER BLIR VIRKELIGHET: 
SAPNA FIKK STIPEND OG FÅR STUDERE TIL LEGE 

For cirka 11 år siden    
begynte en liten jente 
som het Sapna på slum-
skolen i Jammu. At    
Sapna fikk gå på skole 
var ikke en selvfølge. 
Hun kom nemlig fra en 
veldig fattig familie. De 
bodde i ett av slum-
områdene nær skolen. 
En dag fikk hun en god 
nyhet: Hun skulle få     
begynne på skolen vår.  
 
Sapna viste fort at hun ville 
gjøre det beste ut av     
skolen. Hun jobbet godt, 
noe som resulterte i veldig 
gode karakterer. Etter 7 år 
på skolen gikk hun videre 
til en annen skole, som 
hadde høyere klassetrinn 
enn det vår skole har nå. 
Lærerne på skolen vår var 
fortsatt med og hjalp    
Sapna før eksamener. På 
den nye skolen la de      

merke til hvor flink hun var.  
På grunn av hennes bak-
grunn fra en fattig familie, 
og hennes høye karakterer, 
ble hun av myndig-hetene 
plukket ut til å få et stipen-
diat. Dermed kan hun fullfø-
re sin utdanning for å bli le-
ge uten at hun selv må be-
tale noe.  
 
Nå har Sapna nettopp flyttet 
til staten Punjab, og der 
skal hun studere videre til 
lege. Vi blir så uendelig glad 
og stolte på hennes vegne. 
Tenk at barn fra slike fattige 
kår kan få oppfylt sine 
drømmer! Dette er også til 
stor oppmuntring for alle 
elevene i skolen vår. De ser 
at det finnes håp for fram-
tiden, selv om de har vokst 
opp i slummen. Dette er 
grunnen til at vi, sammen 
med alle dere faddere,  
støtter denne skolen. 

Bildet: 
 

Sapna sammen med                    
rektor Sophia. 

DRØMMER BLIR VIRKELIGHET: 
DEEPAK FIKK JOBBTILBUD I CHENNAI 

Deepak var bare 4 år da 
han fikk mulighet å         
begynne på slumskolen i 
Jammu. For Deepak var 
det heller ingen selvfølge 
at han skulle få en           
utdanning. Å vokse opp i 
slummen er en dårlig start 
hvis du vil ha en utdanning 
i India. Heldigvis er det  

mennesker i Norge som  
synes det er verd å være 
fadder for barn på en slik 
skole. For Deepak har dette 
resultert i 10 år på vår     
skole, og deretter 4 år på en 
annen skole med flere    
klassetrinn. Deepak fikk 
nettopp muligheten å flytte 
til Chennai, som ligger sør i  

India. Der fikk han tilbud om 
å bli manager på en         
restaurant. For Deepak er 
dette drømmer som går i 
oppfyllelse. Deepak sier selv 
at skolen vår betydde så 
uendelig mye for han. Der 
fikk han troen på framtiden.  
 

Se bildet på framsiden. 



Side 3 

DRØMMER BLIR VIRKELIGHET: 
VISHAL TAR HØYERE UTDANNING 

midt i høyere utdanning, på 
en høyskole. Han sier at han 
forteller alle om den fantas-
tiske skolen han fikk gå på 
da han vokste opp. Og han 
forteller hvordan skolen vår 

har endret hans liv, men 
også hele omgivelsene der 
skolen er. Han er så uendelig 
takknemlig til alle de som har 
gjort det mulig for han og 
andre å se lyst på framtiden. 
 

Se bildet på framsiden. 

Bildene: 
 

T.v.: 
 

Rebekka er en 
av ildsjelene 
bak loppe-
markedet. 

 
Baksiden: 

 
Godt utvalg 

på loppe-
markedet i 

Haugesund. 
 

Vishal er nå midt i høyere 
utdanning. For Vishal var 
heller ikke mulighetene store 
til noen gang å få utdanning. 
Også han kom fra en veldig 
fattig familie. Men takket 
være alle faddere, er han nå 

LOPPEMARKED I HAUGESUND 
TIL INNTEKT FOR BARNEHJEMMET I 

JAMMU, INDIA 

En helg i august hadde ungdommene i Tabernaklet Haugesund loppe-
marked til inntekt for barnehjemmet i Jammu, India.   

Mange mennesker kom innom for å kjøpe fine og billige ting. Les mer på 
baksiden av vårt nyhetsbrev! 



Adresse: Alvermarka 43, 5911 Alversund 
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LOPPEMARKED I HAUGESUND 

På loppemarkedet i              
Tabernaklet myldrer det av 
godbiter: klær, sko og diverse 
ting. Store kabelhjul er stablet 
oppå hverandre, mens klærne 
henger rundt kanten som    
perler på en snor. Oppå       
kabelhjulene er det nydelig 
pyntet. Når vi besøker loppe-
markedet en lørdag, blir vi   
imponert over hvor lekkert de 
har fått det til. Det er mange 
forskjellige stativ med klær å 
velge mellom. Langs den ene 
veggene står et langt bord  

med mengder av bukser fint 
foldet sammen. På scenen får 
vi øye på sko i alle varianter, 
størrelser og farger. Alt er 
pyntet og satt sammen til den 
flotteste butikk. Mange glade 
ungdommer beveger seg 
rundt utstillingsklærne, mens 
de hjelper besøkende å finne 
de rette plaggene. I andre  
hjørnet av lokalet kan gjeste-
ne kjøpe mat og kaffe, og slå 
av en prat ved ett av bordene. 
 
Det er ungdomsgjengen i   

pinsemenigheten Tabernak-
let som står bak prosjektet. 
De har kjøpt - og er eiere - 
av barnehjemmet Connec-
tion Sweet Home, som ligger 
ved siden av slumskolen i 
Jammu. I oktober skal    
denne glade gjengen, pluss 
en del voksne, være med på 
en tur til India. Da skal de 
overlevere pengene de har 
samlet inn til barnehjemmet, 
og kjøpe inn nødvendig ut-
styr, som vil komme jentene 
på barnehjemmet til gode. 


