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Rapport fra styret 2018  

Virksomhetenes art 

Marys Venner er en idealistisk, uavhengig norsk bistandsorganisasjon med ca. 1 000 

medlemmer som ledes av frivillige. Vi har i 40år hjulpet fattige barn og ungdommer til et 

verdig liv. Marys venner er den eneste godkjente norske fadderorganisasjon som øremerker 

ditt fadderbidrag til ditt individuelle barn som du blir alenesponsor for. Dette er barn som 

grunnet fattigdom og uheldige omstendigheter ingen kan eller vil ta seg av. I mottakerlandene 

samarbeider vi bl.a. med nonne-ordenen «Good Shepherd Sisters» som har som livsoppgave å 

hjelpe dem som trenger det mest uavhengig av rase og religion.  

 Vårt arbeid startet i Sri Lanka i 1979 og er senere utvidet til fattige områder i Thailand 

og Bangalore i India. Med unntak av en timelønnet sekretær, jobber alle medarbeiderne i 

Norge frivillig uten noen form for godtgjørelse, selv tjeneste reiser betaler vi av egen 

lommebok. Årlig sendes ca. 90% av alt vi samler inn til barna som sponses. Vi skiller oss 

også fra andre fadderorganisasjoner ved at barnet som du hjelper følges fra barndom til det 

har utdannelse og hjelp til arbeid. Ditt fadderbidrag kr 300,- pr. mnd. går til mat, klær, en 

seng å sove i, helsestell, basis utdannelse og sosialt og trygt samvær med likestilte barn. Enda 

blir det penger til overs som settes inn på barnets private bankkonto slik at barnet har en start 

kapital når det skal stå på egne ben. Bankordningen er vi alene om. Det er lagt til rette for 

kontakt med fadderbarnet i form av brev, gaver, e-post, og besøksordning. For kr. 150,- pr. 

mnd. kan du også hjelpe et individuelt gatebarn til å få en skoleutdannelse. Pengene går til 

lærebøker, skoleuniformer, leksehjelp, og et næringsrikt måltid hver dag.  

 

Fortsatt drift 

Våre regnskaper revideres uavhengig av statsautorisert revisor BDT Viken Revisjon AS. Vi er 

medlem av Innsamlingskontrollen. (innsamlingskontrollen.no) fordi det betyr plikt til å føre 

godkjente regnskaper. Men til forskjell fra andre organisasjoner som registrer kostnader i 

Norge som del av sitt ideelle formål, registrer vi alle våre kostnader i Norge og lønn utbetalt 

til ansatte i Sri Lanka som administrative kostnader. Som frivillige klarer vi allikevel å 

sende ca. 90% av årlig innsamlede midler direkte til prosjektene våre i mottagerlandene. 

Gjennom korrespondanse og en årlig oppdatering av ditt fadderbarn, får du bevis for at dine 

penger kommer til den de er ment for.  

Vi bruker heller ikke innsamlede midler til kostbar markedsføring. Vi er derfor rimelig sikre 

på at ingen organisasjon i Norge får mer bistand for hver krone. 

 

Gjennom oppsøkende virksomhet med foredrag og tilstelninger bidrar medlemmer og styret 

til ekstra inntekter som 100% øremerkes til de sponsede barnas oppvekstmiljø og utdannelse. 
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Vi har bygget og drifter egne yrkesskoler og opplæringssentra i data slik at fattig ungdom får 

arbeid eller tilgang til vider studier.  

Vi mottar ikke støtte av statlige midler, men satser på frivillighet. Økonomien er god og sikret 

med et reservefond på ca. 1 million kroner slik at forutsetningene for fortsattdrift er til stede.  

 

Arbeidsmiljøet 

Hvert annet år velges medlemmer til nytt styre som består av 5 styremedlemmer + 2 

varamedlemmer. Styret har fra 2016 – 2018 bestått av 3 menn og 2 kvinner. Men består pr. 

d.d. av 5 menn.  Organisasjonen har 6 lokalt ansatte på eget kontor i Colombo på Sri Lanka, 

samt 5 lokalt ansatte på vårt eget barnehjem Children’s Corner i Sri Lanka. For øvrig 

samarbeider vi med lokale kristne og buddhistiske ildsjeler som bestyrer våre barnehjem og 

deler dagliglivet sitt med barna.  

Vi støtter barn/ungdom på 25 barnehjemsprosjekter i Sri Lanka, et Barnehjem i Bangalore i 

India, et stort prosjekt i slummen i Bangkok, forskjellige prosjekter i fattige landsbyer i Nord-

Thailand og 2 skoleprosjekter for slumbarn i Phuket. Etter styrets oppfatning er arbeidsmiljøet 

godt.   

 

Ytre miljø  

Det arrangeres besøksreiser til barnehjemmene vi støtter. Marys Venner driver ikke med 

aktiviteter som kan forurense det ytre miljø. 

 

Organisasjonens stilling og resultat av virksomheten 

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse for året 2018 et riktig 

utrykk for organisasjonens virksomhet. Årlig samler organisasjonen inn ca. 5. mill. kr. Dette 

rekker til individuell fullsponsing av ca. 1 000 barn/ungdommer i tillegg til at ca. 800 

barn/ungdommer får tilgang til næringsrik mat og utdannelse gjennom våre kollektive 

prosjekter. Videre finansierer vi drift av førskole for unge jenter som kommer fra våre 

barnehjem. Ekstra bidrag som organisasjonen får, benyttes hovedsakelig til barnas 

videregående studier, yrkesrettet opplæring og lekse-støtte.  

Fortiden hjelper vi 35 av våre fattige barn med sin Bachelor utdannelse.  
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Årsresultat og disponeringer 

Foreslår at årets underskudd i aktivitetsregnskapet trekkes fra egenkapitalen.  

Oslo 07.05.2019 
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Bjørn Kihl Bødtker 
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