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Årsberetning for 2011 

 
 

Virksomhetens art 
Marys Venner er en idealistisk, politisk og religiøs nøytral norsk bistandsorganisasjon 
som i 32 år gjennom fjernadopsjon, har hjulpet fattige barn og ungdom til et verdig 
liv. Det startet i Sri Lanka, men virksomheten er senere utvidet til å støtte barn i 
slummen i Bangkok og i de fattige nordområdene i Thailand. I 2007 startet man også 
med å hjelpe gatebarn i Bangalore i India. Organisasjonen har sin daglige 
administrasjon fordelt på timelønnet sekretær Margaret Gerritsen i Vestmarka i 
Eidskog kommune, daglig ledelse ved  President Helge Børresen i Son i Vestby 
kommune samt fordelte arbeidsoppgaver hos styrets medlemmer.  Organisasjonen er 
medlem av Innsamlingskontrollen. 
 
Fortsatt drift 
Alle medarbeidere  i Norge jobber frivillig og gratis, med unntak av vår timelønnede 
administrasjonssekretær  i Vestmarka. Selv tjenestereiser til prosjektene betaler vi 
selv. Total lønnsutbetaling til vår sekretær i Norge for 2011 er kr. 95.025,- (ex. 
arbeidsgiveravgift). Da revisjonskostnadene fra Pricewater Cooper steg betydelig uten 
varsel og sakelig grunn, besluttet styret å si opp kontrakten og klage på for  høye 
revisjonskostnader. Vi ba om kr. 50.000,- i retur for året 2009 og 2010 og fikk kr. 
30.000,- erstattet. Vårt nye revisjonsfirma BDT Viken reviderer nå våre regnskaper til 
betydelig lavere kostnad.  
Marys Venner har som formål at mest mulig av innsamlede midler skal gå til 
prosjektene i motagerlandene.  Iflg. Innsamlingskontrollens definisjon på 
innsamlingsprosent har Marys Venner i de siste år  hatt en innsamlingsprosent på 99% 
av innsamlede midler noe som gjør vår organisasjon unik og annerledes. Vi kan også 
vise til at vår samlede totale drifts- og administrasjonskostnad ligger godt under 10%  
av våre totale inntekter.  Marys Venner er også unik sammenlignet med andre 
fadderorganisasjoner ved at vi garanterer at faddernes bidrag går øremerket til eget 
fadderbarn som sikres mat, klær, en seng å sove i, helsestell, et trygt og godt 
oppvekstmiljø og utdannelse.  Det oppmuntres og legges også til rette for kontakt med 
fadderbarna.  
Våre 25 barnehjemsprosjekter, 5 dataopplæringssentra for fattig ungdom,  vår Career 
Boarding School i Sri Lanka, våre 3 store barne/ungdomsprosjekter og dataprosjekter 
i Thailand, samt at driften av barnehjemmet og opplæringsprosjektet av gatebarn i 
Bangalore i India, er alle i full og god drift. 
 
Økonomien er god og sikret med et reservefond på ca. 1 million kroner slik at 
forutsetningene for fortsatt drift er til stede. 
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Arbeidsmiljøet 
Hvert annet år velges medlemmer til nytt styre som består av 5 personer + 2 
varamenn. Styret har i 2011  bestått av 4 menn og 3 kvinner. Organisasjonen har 6 
lokalt ansatte på eget kontor i Colombo på Sri Lanka samt 5 lokalt ansatte på vårt eget 
barnehjem, Childrens Corner i Sri Lanka. For øvrig samarbeider vi med lokale kristne 
og buddhistiske ildsjeler som bestyrer våre barnehjem og deler dagliglivet sitt med 
barna. Totalt støtter vi barn på 25 barnehjem i Sri Lanka, et barnehjem i Bangalore i 
India samt barn i slummen Bangkok og barn fra 26 forskjellige fattige landsbyer i 
Nord-Thailand. I tillegg til å verve faddere til fattige barn som trenger det mest, er 
organisasjonen opptatt av å skaffe barna videre utdannelse og eller et arbeid når barna 
forlater barnehjemmet. Vi arbeider også aktivt for å skaffe midler til barnas 
utdannelse samt rehabilitering og bygging av gode hjem for barna som sponses. Etter 
styrets oppfatning er arbeidsmiljøet godt.. 
 
Ytre miljø 
Bortsett fra arrangerte besøksreiser til barna driver ikke organisasjonen 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 2011 et 
riktig uttrykk for organisasjonens stilling og resultat av virksomheten.  I tillegg til 
individuell støtte til ca. 1100 fattige  barn mottar  ca.  500 barn støtte gjennom våre 
kollektive prosjekter. Ca. 400 fattige ungdommer får dessuten gratis undervisning på 
vår 6 datasentre i Sri Lanka og i slummen i Bangkok slik at de kan få seg arbeid eller 
forsette studier.  Ekstra bidrag som organisasjonen får benyttes hovedsakelig til 
barnas videregående studier, yrkesopplæring og leksestøtte.  
 
Årsresultat og disponeringer 
Styret foreslår at årets underskudd  i aktivitetsregnskapet  195.265,- dekkes av 
oppspart egenkapital. 
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