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Virksomhet og lokalisering 
Stiftelsens formål er todelt: 
 
Ta vare på Livet jobber med forebyggende trafikksikkerhet, og arrangerer årlig den Nasjonale 
Trafikksikkerhetsdagen «A Perfect day». Og stiftelsen deler årlig ut den Nasjonale Trafikksikkerhetsprisen «Ta 
Vare På Livet».  
 
Hvite Lilje bygger og underholder Trygge Hjem i deres egne etablerte barnelandsbyer i Burma og Thailand. 
Disse er for etterlatte barn som har kommet ut fra den 65 år lange krigen som har pågått internt i Burma.  
 

Team fra Norge besøkte alle barnelandsbyer i januar, februar og mars 2020. Investering i stor TV skjerm, 
høyttalere, PC, m.m. ble til stor nytte da Barnelandsbyene ble hermetisk lukket mars 2020 grunnet Covid 19. 
Lokale skoler ble stengt, og all undervisning foregår i Barnelandsbyene.  

 Fagarbeidere innen ulike områder utførte mange arbeidsoppgaver og avholdt møter med bla General Janny, 
div.4, Ordfører og Guvernør fra Karen-staten div. 4. Skoleledelse, Karen Kvinneorganisasjon, KWO, Samt 
pastorer og Ledelsen i Flyktningleiren Tham Hin.   

De meldte fra angående situasjon og behov. 37 barn er etterlatt alene i en kritisk situasjon i Boyaka. Det 
gjennomgås også plan for søknader til Norske myndigheter, NORAD angående situasjonen. Samarbeidsparter 
er i beredskap og kan gjennomføre prosjekter i Karen staten og på Thailandsk side av grensen. Rapport skrives. 

 Vi overleverer medisiner, klær, utstyr, skolemateriell, barnebibler fra Hvite Lilje og strikkeklær fra 
masker4burma til KWO, og Tham Hin. 

 Ved Akuttsenteret monteres nye elektriske kabler, kontakter og ledninger. Det monteres lys over vev-
stoler, Vaskemaskin er ødelagt og det kjøpes inn ny. Brannsikkerhet ivaretas. Brannalarmer og 
slukningsutstyr er på plass. Det gjennomføres kartleggingssamtaler med barn/unge og ansatte. 

 I Sanklanaburi brukes det god tid på kartleggingssamtaler med barn og unge. Alle hus og soverom 
gjennomgås og det handles inn klær, sko og nødvendig utstyr. Alle hus gjennomgås iht. Brannsikkerhet 
og nye ledninger, kontakter og elektrisk anlegg sikres og deler skiftes ut. Brannslukningsapparater og 
brannvarslere er på plass. Daglig leder her deltar senere på teambuildernes møter i Hua Hin med tolk.  
Hus, gjerder, hovedport, klatrestativ, ble renovert. Vannkar og fliser ble murt og reparert. Nye vifter til 
soverom ble kjøpt inn + kjøleskap og fryseboks. Vi tar inn nye barn. Thai myndigheter er på tilsyn og vi 
kåres som et av Thailands beste Barnelandsbyer.  

 I Karen- staten i sør- Boyaka er det satt i gang et nytt pioner-prosjekt. Teamet reiste inn for å 
kartlegge området, møte internt fordrevne flyktninger, og barn som er etterlatt alene. Det bygges en 
enkel skole og vi kjøper inn mye skole og undervisnings materiell. Klær, tepper, mat og annen nødhjelp 
leveres. Vi møter ansvarlige ledere fra Karen-folket. Vi mottas med mat og drikke i deres 
hovedkvarter. Samarbeid opprettes og det ansettes tre ansvarlige for å passe på og beskytte etterlatte 
og foreldreløse barn. Vi etablerer solsellepanel, rent drikkevann og enkel bygning for barna å bo i. 

 Mae Sot Barnelandsby har også en stabil og god stab av ansatte. Vi gjennomfører styremøter, referat 
skrives. Økonomien er stabil og budsjettplan følges. Rapporter fra medarbeidere i januar viser til at det 
ikke er noen ekstra behov.  

 Ansatte viser til tilsyn fra Thailandske myndigheter ved alle Hvite Liljes Barnehjem. Vi får ros for en 
svært høy standard. 

 Thailandsk politi og myndigheter kommer stadig med nye forespørsmål om å ta inn nye barn ved 
våre Barnelandsbyer. I Mae Sot tok vi inn to nye barn ved vårt besøk der i Februar/Mars 2020.  

 
Fra Norge har vi hele året 2020 hatt ukentlige skype-møter med lokale ledere i Asia.  
 




