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Styrets årsberetning for 2016
1. Selskapets virksomhet
Blessed Homes er en forening som driver arbeid blant barn og unge som er blitt offer for en
langvarig konflikt i Burma. Våre barnehjem ligger i Nordvest Thailand langs grensa til Burma.
Vi har som mål å gi barna en trygg oppvekst med muligheter for en god fremtid.
Arbeidet har hatt en jevn utvikling siden oppstarten av det første barnehjemmet i 2007. I
2011 ble det tredje barnehjemmet åpnet, og i 2014 ble det oppstart av et ungdomssenter i
Mae Sot. Dette er utvidet i 2016/17 og står nå med sengeplasser til inn til 23 personer
inkludert ansatte. Her er det fokus på utdanning og jobb for ungdommene. Dette senteret
ligger i Mae Sot, den største byen i området nært barnehjemmene med i overkant av 150
000 innbyggere.
Antallet barn varierer noe gjennom året pga. skoleslutt i mars, samt skolestart i mai med
barn som avslutter skole og noen nye barn som kommer til. Antallet barn ligger likevel jevnt
rundt 100 barn. Ansatte har også holdt seg stabilt, men også her ble det noe bytte i løpet av
ferien. I Noh Bo har man 7-9 ansattte, i Mae Oo Ho 8-9, Kle Tho Kloo har varier mellom 3-4,
på ungdomssenteret jobber det 1. I tillegg jobber Ole-Jørgen Edna og Stephanie Melachrinos
som den internasjonale staben på alle stedene. Det kommer også en del frivillige innom i år
også.
De ansatte på barnehjemmet er i alderen 20 – 71. Det har som vanlig vært noe utskifting av
stab, men alle hjemmene har flere ansatte som har vært boende i flere år.
2. Rettsvisende oversikt over utvikling og resultater.
Foreningens resultat viser et aktivitetsresultat på kr 113 559 mot kr 179 997 i 2015, og 172
944 i 2014. Anskaffede midler var i 2016 kr 1 176 278, noe som er noe mer enn i 2015 med
1 108 295, mens den i 2014 var 1 121 652.
Foreningens bokførte formålskapital per 31.12.2016 var kr 1 128 406, mot 1 014 836 i 2015.
Driftsinntektene er stabile og følger antall barn på barnehjemmet gjennom faddergaver.
Disse giverne har i alle år vært veldig trofaste og gir oss en trygghet i videre drift av
organisasjonen. Tredelingen av fadderordningen på 200, 400 og 600 kr har tatt noe tid å
gjennomføre og vi har fortsatt et stykke igjen før alle barn på hjemmene her heldekket
gjennom faddergavene. I 2016 startet et samarbeid med ”Devinco” som støtter med 200 000
kr årlig, på ubestemt tid. Dette har gjort arbeidet med å få dekket inn de manglende
faddergavene mindre prekære, men det er ønskelig at driften skal være dekket gjennom
faddergaver slik at andre midler som samles inn kan brukes til utvidelse av arbeidet samt
uforutsette utgifter.
Midlene er benyttet på de tre barnehjemmene langs grensen og til Ungdomssenteret i Mae
Sot. Det ble startet et arbeid med å gi støtte til fosterhjem og familier i Myanmar i 2015, og
dette arbeidet har fortsatt i 2016 og videreutvikles i 2017. Det fremlagte aktivitetsregnskap

og balanse med tilhørende noter gir etter styrets oppfatning et rettsvisende bilde av
foreningens eiendeler og gjeld, finansielle stilling resultat for 2015.
3. Fortsatt drift
Årsregnskapet for Blessed Homes er satt opp under forutsetning av fortsatt drift.
4. Arbeidsmiljø
Det er styrets oppfatning at arbeidsmiljø og den generelle trivsel på arbeidsplassene er god.
De ansatte har frihet til å ta fri når de føler de trenger det, så fremt omsorgen for barna blir
ivaretatt av den resterende staben på hjemmet. De har i tillegg 1 måneds ferie i april, men
noen ansatte må bli værende igjen for å ta vare på de barna som ikke kan reise til familie
eller venner i skoleferien. Dette tas det hensyn til resten av året slik at de kan ta igjen denne
ferien ved en senere anledning.
5. Likestilling
Av styrets medlemmer er det 1 kvinne og 4 menn. Administrasjonen i Norge består av en
mann og en kvinne. Av de som jobber lokalt i Thailand er det 9 menn og 15 kvinner. Ut over
dette er styret opptat av at likestilling skal gjenspeiles i stiftelsens arbeid.
6. Ytre miljø
Foreningen ønsker å ta hensyn til lokalt miljø lokalt i Thailand og i forhold til foreningens
drift i Norge.
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