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Styrets årsberetning for 2015

l.Selskapets virksom het

Blessed Homes er en forening som driver arbeid blant barn og unge som er blitt offer for
konflikten i Burma. Våre barnehjem i ligger i Nordvest-Thailand langs grensa til Burma. Vi har

som mål å gi barn en trygg oppvekst med muligheter for en bedre fremtid.

Arbeidet har hatt en jevn utvikling siden oppstarten av det første barnehjemm et i 2OO7 t'

2014 ble første del av et ungdomssenter blitt ferdig, og det ble utvidet med 4 nye

sengeplasser samt kontorplass og arbeidsrom i 2015. Ungdomssenteret vil bli et sted hvor

våre barn kan ta steget ut fra barnehjemmene og over til et mer selvstendig liv. Vi kommer

til å ha fokus på utdanning, men vi ønsker også å skape arbeidsplasser for de som ønsker

det. Senteret ligge i Mae Sot, en grenseby iThailand, med i overkant av 100 000 innbyggere.

Antallet barn varierer litt gjennom året ettersom noen barn fullfører utdanning og drar

videre ut i arbeid, Andre barn kan også flytte hjem tilfamiliene sine når situasjonen tillater
det. Gjennom året som har vært har vi hatt mellom 98 og LOZbarn, Vi hadde totalt 21 lokale

ansatte fra Thailand og Burma fordelt på tre barnehjem. Stephanie Melachrinos og Ole-

JØrgen Edna er vår internasjonale stab. Vi har også en delfrivillige som kommer over kortere
perioder.

De ansatte ved barnehjemmene er Karenere i alderen 2O-7A. Det har i år også vært noe

utskiftning, men vi har beholdt de som har vært her over lengst tid. Ønsket om å tjene mer
penger gJør at en del flytter til Bangkok hvor de kan få bedre betalt arbeid, mens noen har

flyttet tilbake tilfamilie i Burma hvor de ønsker å stØtte opp om familiene sine der.

Våre stab har gjennom de siste fem årene fått kursing av Trygve Børve, psykolog og spesialist
på barn og traumer.

2. Rettvisende oversikt over utvikling og resultater

Foreningens resultat viser et ativitetsresultat på kr L79 997 mot kr 172 944 i 20!4.
lnnsamlede midler var i 2015 kr 1 108 295 noe som er noe lavere enn i 2014 som var kr L 727

652. Foreningens bokførte formålskapital per 3I.L2.2075 var kr 1 014 836. Driftsinntektene
er stabile ogfølger antall barn på barnehjemmene gjennom faddergaver. Disse giverne har

gjennom alle år vært veldig trofaste. Dette gir oss en trygghet i videre drift av

organisasjonen. På grunn av en svak kronekurs gjennom hele 2015 ble det besluttet å gløre

om fadderordningen til en tredeling med 200, 400 og 600 per måned for hvert barn. Et barn

som har 500 i gaver hver måned er fulldekket.

Midlene er benyttet på de tre barnehjemmene lang grensen og til ungdomssenteret i Mae

Sot. Det fremlagte aktivitetsregnskap og balanse med tilhørende noter gir etter styrets
oppfatning et rettvisende bilde av foreningens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og



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 har familie eller venner

de kan besøke i skoleferien. Dette tas det hensyn til resten av året, slik at de som ikke fikk
ferie i april kan ta det ved en passende anledning.

5. Likestilling

Av styrets 5 medlemmer er det en kvinne. Administrasjonen i Norge består av en mann og

en kvinne. Av de lokalt ansatte er det 7 menn og 16 kvinner. Ut over dette er styret opptatt
av at likestilling skal gjenspeiles i stiftelsens arbeid.

Ytre miljø Foreningen forurenser ikke det ytre

I

Sted: L Annn <,r
-/

miljø, verken i Thailand eller Norge.

Dato: 2t /s' tb

(t I *
Ole-Jørgen Edna

Styreleder

D,,n, e,1 €w--', ,
Daniel Evensen

Styremedlem

t"'0iir Ø".1,r\
Jens Øverkil
Styremedlem

Kate Oline Norum

Styremedlem

Petter Edna

Styremedlem


