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Kjære faddere og støttepartnere!
Da korona-pandemien begynte å spre seg over 
hele kloden, og ødela liv og lokalsamfunn, også 
der Arken arbeider, ba vi om viktig støtte for 
å gi et sikkerhetsnett for barn i vår omsorg.

Vi fortsatte arbeidet i tro og så at Gud var 
med oss og velsignet pengene som kom inn fra faddere 
og støttepartnere. De siste månedene har vi vært fulle av 
takknemlighet over den sjenerøse responsen fra dere, som gjør 

Donasjonene har gjort at vi har vært i stand til å gi livsendrende 
omsorg på et kritisk tidspunkt. Det har betydd at barn fortsatt 
har fått mat og familier ble holdt trygge under denne pandemien.

 En tur i butikken der nisser og jule pynt allerede er på plass, 
minner oss om at julen nærmer seg. En koselig tid med 
advent og kakebaking og hvor hvert adventslys bringer oss 
nærmere den store julekvelden. På barnehjemmene begynner 
juleforberedelsene tidlig, ettersom mange trenger nye klær 
og mye må forberedes. Dette koster penger og vi håper at 
mange av dere har mulighet å gi litt ekstra i desember, slik 
at julen også i år blir spesiell for barna. Julen er en tid hvor 
gode barndomsminner skapes, og det trenger også barna på 
barnehjemmene.

 En stor takk til enkeltpersoner, skoler og organisasjoner som 
samler inn penger til Stiftelsen Arken også i år. Uten dere ville 
ikke dette store arbeidet vært mulig. Takk for all støtte i 2021, 
dere er med å gjøre en stor forskjell i mange barns liv.
På vegne av alle i Arken, ønsker vi dere alle en velsignet 
julehøytid!
God Jul til dere alle!
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Takknemlige for at vi kom oss helskinnet 
gjennom året, takknemlige for at vi har det vi 
trenger, og takknemlige for alle dere som står 
med oss i arbeidet. 
I et samfunn med korona og politiske opptøyer,
er Arken på mange måter en fredelig boble. 
Men, vi har våre egne utfordringer, som vi 

med.
På tross av pandemien har barnevernet pålagt 
at alle prosesser med familiegjenforening skal 
gå sin gang, noe som har betydd en ekstra 
smitterisiko for oss, da pårørende har hatt 
jevnlig besøkstillatelse. En av guttene våre ble 

«hjem» til mor eller far eller tante/ onkel/
besteforeldre. Politikken er at alle barn skal 

Resultatene er deretter. Vi får streng beskjed 

ut, og kan derfor ikke ha oppfølging. Leo var 
en av dem som barnevernet beordret at skulle 

vanskelig at etter tre måneder rømte han og ba 
innstendig om å få komme tilbake til Arken.
Pandemien har ført til mye sykdom, død og 
økonomisk krise. Barn er blitt foreldreløse og 
mange forlatt, da foreldrene ikke har økonomi

som nå er 3, 5 og snart 7 år. Det var tydelig at 
de har gått sultne lenge, for de sluker maten. 
De er også preget av en turbulent oppvekst 
og mangel på omsorg (moren er prostituert). 
Etter tre måneder i Arken tok moren kontakt 
med barnevernet, og krever å få barna tilbake. 

Leo, Moises og Beimar

BOLIVIA

Vi ser tilbake på 2021 med takknemlighet;
Det er høyst sannsynlig at hun får sitt ønske 
oppfylt.
Over 20% av barna våre har forskjellige 
typer mentale skader og/eller sykdom. Aldri
før har vi hatt så høy prosent med barn som
har psykiske lidelser. Vi må sette inn ekstra 
resurser, inkludert medisinsk behandling, for
å hjelpe disse barna å fungere i samfunnet, 
et samfunn som ikke legger noe til rette for 
de som «ikke passer inn». I følge loven har 
vi ikke lov til å ha barn med fysiske eller 
psykiske handicap. Når vi gjør dommerne i

barnevernet oppmerksom på dette, velger 
barnevernet å overse regelverket, da de ikke 
har plass på andre barnehjem. Vi har mange 
års erfaring med barn med lærevansker, 
inkludert mildere form for FAS (Føtalt 
alkoholsyndrom). Men de 20% jeg nevnte 
er tilfeller som er langt mer alvorlige enn 
lærevansker i skolesammenheng. Pr i dag 
er to av barna våre meget sterkt rammet av 
FAS, og konsekvensene er store. Vi har også 
barn som er autistiske, noe vi opplever som 
vanskelig i forhold til de andre barna,
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som ikke er autistiske. Guttene er på vei inn i 
tenårene, de er blitt store, sterke og må lære å 
fungere i en uforutsigbar verden, uten å la redsel 
og sinne overta. Beimar lider av psykoser, og 
er trolig schizofren. I Bolivia må man være 
over 18 år for å få denne type diagnose. Han 
går jevnlig til psykolog, psykiater og bruker 
i tillegg svært dyre medisiner. Dette gjør 
det mulig for ham å fortsette skolegangen. I 
en storfamilie som Arken, med barn fra 3 år 
og oppover, er det ekstra krevende å legge 
forholdene til rette for de som har spesielle 
behov. Vi er på vakt 24 timer i døgnet; - med 
øyner i nakken!
På mange måter føles hverdagen som en 
kamp mellom David og Goliat. Vi kan velge 
å fokusere på Goliat, eller å fokusere på å 

er takknemlige for at dere står med oss. Det 
oppmuntrer å kjempe videre. Med håpet festet
til Herren, med barna i hjerte og med støtten 
fra Norge, fortsetter vi arbeidet i El Arca de 
Jesús.

Det er hektiske dager i Arken. Det går mot siste 
slutt på skoleåret, og barna forbereder seg til 
avslutningseksamener, innleveringsprosjekter,
m.m. Den årlige håndarbeidsutstillingen er 
avlyst, p.g.a Korona epidemien. Det har vært 
et usedvanlig utfordrende skoleår.
Lærere og elever jobber på spreng for å komme 
gjennom pensum, som er blitt justert, med 
fokus på spansk, matematikk og samfunnsfag. 
Skolegangen fra februar til september har  vært 
stort sett via Zoom og Google Meet, og fra 
september fram til skrivende stund, 50% skole, 
dvs. skole annenhver dag med halve grupper. 
Internettlinjene i området (vi bor på landet) 
er kostbare, men svært dårlige. Vi kjøpte inn 
tre nettbrett, som guttene har på deling. Vi 

skolealder. Lærerne sender hovedsakelig 
leksene via WhatsApp. Undervisningen er 

har fått en grunnleggende forståelse i de 
forskjellige fagene. Matematikk er et særdeles 
ømtålig emne. Dette kommer selvsagt til å ha 
konsekvenser på lang sikt. På eget initiativ 
dekker vi «hullene» i pensum så godt vi kan. 
Barna våre har det på mange måter bedre 

hjemme. Jule-/sommerferien begynner 
vanligvis første uken i desember. I følge 
ryktene, skal barna gå på skole fram til jul. Vi er 
nå i midten av november, og venter fremdeles 
på en skolekalender vi kan forholde oss til. 
Planlegging er alltid komplisert i Bolivia. Vi 
er derfor blitt mestere i å improvisere.

November ... siste innspurt 
på skolen!

Kontonr.: 3201 56 03665
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For Marcos er skolegangen en blanding av en ubegripelig undervisning og gøyale friminutt.
Han har sterkt FAS-syndrom, noe som blant annet innebærer lærevansker. Han er meget 
distrahert og klarer sjelden å sitte i ro. Marcos har liten eller ingen forståelse for hva læreren 
underviser. Det kjekkeste i skoletimen er å tulle og tøyse med klassekameratene. Jeg forstår 
godt at han tøyer lærernes tålmodighetsgrenser til det ytterste.
I friminuttet er han i full fart! Storkoser seg med klassekamerater, enten de leker tikken (sisten),
fotball eller konkurrerer om hvem som kan hoppe lengst, høyest, osv.

Marcos
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Origami er et japansk ord for papirbretting; en populær hobby i Arken.

Jeg må ærlig innrømme at i motsetning til guttene, har jeg ikke talent på dette området. Da 

mangel på kunnskap blant oss voksne, har vi dyktige, små lærere, som kan trå til. Guttene blir 
delt opp i grupper, og så får hver lærer ansvar for å dele sin kunnskap videre til sin gruppe. 
Forrige lørdag var Deyvis, Martin, Diego og Navian lærere. Deyvis lærte sin gruppe å lage 
noen veldig kompliserte papegøyer. Martin stod for kaniner, Diego lærte sin gruppe å lage 
svaner og pingviner. Navian var uten tvil den mest entusiastiske læreren. Elevene hans lærte 
å lage griser og hvaler.

Origami
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Kontonr.: 3201 20 43707
ALBANIA

Fra barnehjem til dagsenter i Albania.
«Bethesda House of Grace» har besluttet å 
endre driften fra barnehjem til dagsenter. På 

barn. Fra 15-20 barn på barnehjemmet, kan 
de nå hjelpe 50-60 barn på dagsenteret. Det 
begynte etter hvert å bli vanskelig å drive 
barnehjemmet på grunn av myndighetenes 
krav til drift og utvelgelse av hvilke barn 
som skulle bo på hjemmet. Myndighetene 
sendte oss tenåringer som var vanskelige og 
voldelige. Det ble etter hvert vanskelig å få 
personell som var villige til å jobbe for oss, 
forteller Dana, styrer ved hjemmet.

Albana har akkurat fylt 12 år, og er en veldig 
grei jente og hun liker å studere.

men de er fortsatt en del av Bethesda dagsenter 
for barn.
På senteret vårt får hun jevnlig hjelp til mat, 
klær og annet.
Hun studerer engelsk etter skoletid og tar 

sin familie, har hun blitt mer som en mor for 
sine tre yngre søsken. Hun gir de mat, vasker 
dem og steller for dem som en mor.
Moren hennes jobber 6 dager i uken for at de 
skal ha penger til mat. For hennes far reiser 
langt for å jobbe og er sjelden hjemme med 
barna sine. Han bryr seg ikke om familien sin 
og det er veldig trist!
Dana, som er styrer på dagsenteret, ser etter 
barna til daglig, fordi de bor nær henne.

Albana Loshi
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Arkens fadderbarn, lederen Kholeka og alle 
omsorgsarbeiderne er virkelig takknemlige for 
å være i det nye og større senteret. Alt gjøres 
lettere på grunn av at de har mer plass. Barna er 
spesielt glade for å ha et lekeområde og større 
plass til å gjøre skolearbeidet.

Dette er følgende aktiviteter utført i det nye 
hjemmet, og med din kontinuerlige støtte kan 
vi fortsette:

SKOLEFRITIDSORDNING-SFO
Arkenbarna vandrer ikke rundt i gatene etter 
skoletid eller i skoleferier. De kommer tilbake 
til senteret med senterets transport; de spiser 
lunsj, gjør jobben sin og driver med meningsfulle 
aktiviteter. Disse aktivitetene involverer 
leksehjelp, støttegrupper, livskunnskaper med 
leder og sosialarbeider, spilletid og måltider. 
De som skal tilbake til bestemødrene sine, blir 
trygt transportert dit.

Vi tror at våre skolefritidsordninger er et viktig 
redskap for å fremme sunn utvikling ved å 
engasjere barn i fysiske og kreative aktiviteter. 
Støttegrupper er også viktige fordi de gir barna 
en følelse av tilhørighet og emosjonell støtte.

Det første Siyabonga Kubheka gjør når han 
kommer til senteret, er å gi Kholeka som er 
daglig leder, en stor klem. Det fører til et stort 
smil hos Kholeka.

21 år gamle Ntando Simelane er nå 
høyskolestudent. Hun besto på videregående 
skole-nivå og studerer nå barne- og 
ungdomsomsorg. Hun er takknemlig for at 
hun kan gjøre sitt praktiske arbeid på Arken 
Tholakele. Hun fullfører kurset neste år.

De to jentene Zanele Kubheka og Ntando 
Simelane liker å gjøre forskningsarbeid ved 
hjelp av hjemmets Wi-Fi.

BARNA TRIVES I DET NYE BARNEHJEMMET`

KONTONR.: 3201 35 00540
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Leksehjelp
Utdanning er prioritet nummer én for Arkenbarna. 
De må støttes på alle måter, spesielt siden 
koronaviruset har påvirket læringen. Opplæring 
består i å hjelpe dem med fag de trenger mer hjelp 
til, spesielt matematikk og naturfag.

Lærer Sibusiso kommer to ganger i uken for å 
hjelpe barna med fagene sine.
I dette bildet gir Sibusiso Fikile Masombuka og 
de større barna individuell opplæring.

Fra venstre til høyre: Lihle, veileder, Angel og 
Pamela
Her hjelper læreren de yngre barna med matematikk.

Gruppearbeid og fritidsaktiviteter
Lederen Kholeka brenner for barne- og 
ungdomsutvikling og gir undervisning i 
livsmestring etter skoletid. Kholeka mener at 
Arken Tholakele ikke skal være et senter som bare 
gir husly, mat og klær til foreldreløse barn, men 
gir dem livskunnskaper som vil hjelpe hverdagen 

løse problemer på. Å kjenne igjen virkningen av 

Barna lytter til reglene. Fra venstre til høyre:

Kholeka forklarer dagens aktivitet, som er lagarbeid. 
Barna er delt inn i to lag og må hjelpe hverandre 

handlingene sine og lære dem å ta ansvar for det 
de gjør i stedet for å klandre andre.
Disse aktivitetene bygger deres selvtillit både i 
kommunikasjonsevner og gruppesamarbeid.
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Takk til en snill Arkenfadder som ga en stor sum 

penger etter bursdagsselskapet sitt, slik at vi kunne 

installere en tank på 5000 liter. Tanken kom med en 

vannpumpe og ble installert av en rørlegger. Nå har 

huset godt vanntrykk slik at alle barna kan dusje 

samtidig, og vann kan brukes med godt trykk på 

vaskemaskiner, kjøkken og toalettvann på jenter 

og gutters bad og personalkontorer.

Med vanntanken sparer vi penger på den månedlige 

vann-regningen. Det neste trinnet er at vi evt. kan 

installert to vanntanker i kjøkkenhagen vår.

Ny fryser
Takk for at du hjelper oss med behovet for en ny 
fryser. Den gamle som fulgte med huset ble ødelagt 
og virker ikke lenger. Vi måtte kjøpe ny.

Venstre til høyre: Angel, Fikile, Ntando og Mduduzi 
er så takknemlige for den nye fryseren.

Ny fryser til stor husholdning.

Ny vanntank var det vi trengte 
mest ved det nye senteret.
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Deevena Kalyani Tambhabathula, er en 22 år 
gammel ung jente og kom til barnehjemmet i 
Vijayawada da hun var 5 år gammel. Rett etter 
at hun ble født, forlot faren familien. Han var 

giftet seg. I indisk kultur er medgift svært 
utbredt. Det kan være eiendom eller penger fra 
brudens familie til mannen ved inngåelse av 
ekteskap. Faren til Deevena mottok et beløp 
som medgift, men var ikke fornøyd. Selv etter å 
ha blitt far til to barn, presset han kona for mer 
penger. Han forlot dem og giftet seg med en 
annen kvinne. Deevenas mor ble da avhengig 
av foreldrene sine for å overleve. Hun hadde 
også nyreproblemer, og det førte til at hun søkte 
hjelp, og fant frelsen i Jesus. Hun kjempet hardt 
for å forsørge de to barna, samtidig som hun slet 

5.klasse bestemte hun seg for å bli en kristen, og 
hun har et nært forhold til Gud. Hun døpte seg 
i 2014 og erfarer den Hellige Ånds veiledning.

og legene rådet henne til å operere. Men 
folk i menigheten og de andre jentene på 
barnehjemmet ba for henne og Gud helbredet 

Kranti Kumar kom til barnehjemmet når han 
var 8 år. Da han var baby, forlot moren familien 
og faren ble igjen med ansvar for to små gutter. 
Det var vanskelig å forsørge seg med å drive 

oppsøkte oss. Vi tok imot Kranti og hans eldre 
bror. Hos oss har de fått et hjem, utdannelse 
og omsorg. Faren er nå en del av staben ved 
barnehjemmet.
Kranti har slitt med øre-problemer i mange år 
og i femten-års alderen mistet han 80 prosent 
av hørselen på begge ører. Dette gikk ut over 

han høreapparat til ca. 3200 kroner, som ble 
donert av Maranatha Vimukthi Charities. Nå 
er han i stand til å høre klart, og selvtilliten er 
tilbake. Dette betyr selvfølgelig mye for han og 
hans videre framtid.

Kontonr.: 3201 23 36984
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Jaswanth har hinduistisk bakgrunn og foreldrene 

hans var analfabeter og fattige. Jaswanths far 

jobbet og tjente lite for å fø kona og to sønner, 

og etter en tid orket han ikke mer og tok sitt 

eget liv. Han hadde også lånt penger som 

han ikke klarte å betale tilbake.  Han etterlot 

seg en familie uten håp. Noen fortalte moren 

om barnehjemmet vårt og på den måten kom 

Jaswanth til oss i 2019, og han går nå i 7. klasse. 

Jaswanth skadet armen da han ved et uhell 

falt ut fra en køyeseng mens han sov. Det 

gjorde fryktelig vondt og armen hovnet opp. 

På sykehuset viste røntgenbildene at det var et 

brudd i albueleddet. Legene måtte operere og 

han gikk på medisiner i en måned. På bildet 

er stålstengene og stingene synlige. Han lå på 

sykehuset i fem dager og hadde sterke smerter, 

så han måtte ta det med ro i to måneder. 

henne. Hun ble frisk uten operasjon. Dette 
miraklet er det første vitnesbyrdet i hennes 
liv. Etter å ha fullført 12. klasse i biologiske 

sykepleier utdannelse. Hun går nå det tredje 
året, og så langt er hennes samlede score 80 
% i både de praktiske og de teoretiske fagene. 
Hennes mål er å ta en mastergrad i sykepleie.
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Krupa Jyothi har en eldre søster. Faren hennes 
jobber som lastebilsjåfør for å forsørge familien. 

bare verre. Til slutt ga legene opp,  og han døde 
av sykdommen. Jyothis mor ble da eneforsørger, 
men med hennes lille inntekt klarte hun ikke 
å brødfø tre munner. Hun kunne verken sende 
barna på skolen eller få støtte for dem. Hun 

Nå får hun tre måltider om dagen, klær, husly 
og omsorg.

Krupa Jyoti kom tilbake til barnehjemmet 
etter at skolene ble gjenåpnet etter kovid-
nedstengning. Hun klaget over sterk hodepine. 

henne umiddelbart til det lokale sykehuset, 
men legene rådet oss til å ta henne til et annet 
sykehus da medisinene de ga ikke virket. 

intravenøst. Etter 3 timer kom hun seg og ble 
bedt om å bli der en dag til i observasjon. Hun 
ble senere utskrevet og får nå spesiell omsorg 
på barnehjemmet.



Slik blir du fadder!
Dersom du ønsker å støtte et barn i India, Bolivia, Sør-Afrika eller Albania 

med et fadderskap til kr. 300 pr. måned, vennligst 
send oss en e-post: post@stiftelsenarken.no eller ring oss på 91630636.

Det er også mulig å være støttepartner i Arken, 
med et større eller mindre beløp pr. måned. 

Nå kan du gi med                  # 106910

www.stiftelsenarken.no

             

Dette er David. Han har et bedårende smil, på tross av at 
følelsen av å være uønsket er velkjent for gutten.
Først ble han forlatt av moren da han var baby, noe han ikke 
husker, men som likevel har satt spor. Han vokste opp på et 
barnehjem i Chapare. Da han var 4 år ble han adoptert til et 
boliviansk ektepar, men ettersom han er en meget aktiv gutt 

seg for å levere David tilbake til barnevernet. Barnevernet 
plasserte David hos oss i Arken. Vi er godt vant til «meget 
aktive gutter»; ingen av påfunnene hans er sjokkerende. Men 
han er en håndfull, og bør absolutt holdes øye med. David 
elsker å bade i bassenget, og har allerede begynt å ta sine 
første svømmetak. Han liker hagearbeid hvis han får lov til 
å bruke hakke og spade. Vanlig luking blir for kjedelig for 
David. Han er en ivrig fotballspiller. Selv om han bare er 
6 år og er liten for alderen, ser vi at gutten har lederegenskaper. Han klarer lett å få gjengen med 
seg på sine rampestreker. Vi har med andre ord en travel og krevende framtid i Arken...

Månedens smiiiI!

måned, vennligst 
o eller ring oss på 91630636.
partner i Arken, 
løp pr. måned. 

 # 106910

ken.no

  


