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Styrets årsberetning for 2015 
 
 
Styret har i denne perioden bestått av følgende medlemmer: 
Jone Edland (leder)      ikke på valg 
Trine Lund       på valg 
Jens Petter Homleid     på valg 
Tilak Kanti Barua       på valg 
Tommy Pedersen       på valg 
Lucy Mukuria      ikke på valg 
Ragnhild Holta      kke på valg 
Hafiz Rahman      ikke på valg 
 
Valgkomite: Olav Myrholt (leder), Aina Østreng og Anne Kummen  
Revisor: Ronald Magnussen, MPR Revisjon AS 
Redaktør Fadderkontakten: Jens Petter Homleid 
 
Regnskap 2014 (SKRIVES) 
 
Møter 
I perioden er det avholdt 4 ordinære styremøter og èn dugnad. 
Generalforsamling/årsmøte var den 21. april i Saxegården. Det ble vedtatt mindre 
vedtektsendringer i paragraf 5 og 6. 
      
Daglig drift 
 
Foreningens kontorfunksjon har i perioden blitt utført av; styremedlemmene Tilak 
Kanti Barua (økonomi) og Jens Petter Homleid (medlemsregister, medlemskontakt 
inkludert telefon, kontakt med barnehjem og lokal representant) samt Ocon AS 
(regnskapsfører). 
 
Foreningens hjemmeside, bangladesh.no, har ikke blitt oppdatert i perioden. Det 
skyldes skifte av plattform fra vår leverandør. Det har ikke blitt fattet noen beslutning 
for hva vi gjør videre her. 
 
Foreningen ønsker flere faddere og medlemmer 
Medlemmene har i løpet av foreningens 44 år gitt mange, spesielt jenter, støtte til et 
bedre liv, og verden er blitt bedre for stadig flere.  
Styret er opptatt av at vi i foreningen skal øke flokken av våre mange takknemlige 
fadderbarn og håper på innspill og hjelp til å få flere faddere og medlemmer. 
 
Fadderkontakten 
Fadderkontakten har i løpet av perioden vært med ett nummer. For å redusere 
kostnader, sendes den nå pr epost til alle vi har epostadressen til. Vi mangler fortsatt 
epostadresse til mange og oppfordrer flest mulig til å sende oss denne. 
 
 

mailto:secretaryNBA@gmail.com
http://www.bangladesh.no/


 

Pb.1255 Vika, 0111 Oslo    Tel.: 957 44 089    Kontonr: 1609 510 3131    e-post: secretaryNBA@gmail.com   www.bangladesh.no  

 
- 2  - 

 
Medlemsforhold 
Pr. januar 2016 hadde foreningen 274* faddere som støttet ca. 300 fadderskap. 
Antall faddere som har sluttet i løpet av 2015 var 29 og det har kommet til tre nye. 
Støtten fordeles på de fire barnehjemmene og Sultana Zamans slumskole etter 
følgende nøkkel (%):  

 Agrasara        33,7 
 Bottomley Homes   33,7 
 Dhammarajika     3,9 
 Dhaka Orphanage        22,6 
 Slumskolen    6,1 

Denne har fordelingsnøkkelen har blitt brukt siden 2013, og utgangspunktet var antall 
fadderskap på hvert enkelt barnehjem den gangen.  Vi støtter i tillegg fire studenter. 
En av disse fullførte bachelor i fjor og har fått støtte til en ettårig master. 

Lokal oppfølging i Bangladesh 
Md Alamin fra organisasjonen Education for Deprived Students i Khulna overtok som 
vår lokale representant etter Md Mehdi Hassan fra januar 2015. Bakgrunn for 
endringen var at Mehdi hadde fått mer å gjøre på jobb og hjemme. Alamin fikk med 
seg Md Bellal fra samme organisasjon som frivillig.  Dette har fungert meget bra. 
Alamin har besøkt alle barnehjemmene og skolen 2-3 ganger inneværende år. Avtalt 
timetall pr måned er satt til 15 og honorar til 10.000 Taka. Alamin har tatt initiativ til å 
motivere de eldre elevene ved Old Dhaka og Bottomley til å ta ansvar for å undervise 
de yngre barna, noe som er blitt godt mottatt. Ved Bottomley underviser 25 eldre 
elever over 50 yngre elever. Bottomley pleide å betale privatlærere for å gi jentene 
ekstraundervisning, men nå underviser jentene hverandre så de trenger ikke 
privatlærerne og barnehjemmet sparer de utgiftene. Barna er stolte over at de kan 
undervise andre og det er bedre samhold blant barna på barnehjemmet. Lederne for 
barnehjemmet er veldig flinke til å motivere barna til å undervise hverandre. Ved Old 
Dhaka underviser 15 eldre elever over 40 yngre elever. En av de som underviser er 
Paul Kakoli, som får NBF studiestipend. 
 
Barnehjemmene, slumskolen og utdanningsfondet 
Samarbeidet med barnehjemmene har vært godt i perioden. Alle barna får utdanning, 
helsestell og mat. Mange av barnehjemmene har også utflukter og kulturelle 
aktiviteter. Old Dhaka gir I tillegg til vanlig undervisning også opplæring i elektronikk, 
søm og data. Ved Agrasara får jentene opplæring i søm og barnehjemmet planlegger 
å utvide denne produksjonen for å få ekstra inntekter til drift av barnehjemmet. De får 
økonomisk støtte fra Japan til dette. Agrasara produserer også grønnsaker, men på 
grunn av manglende vanntilførsel kan de ikke dyrke hele året. De har en vanlig 
brønn, men når vannivået er for lavt får de lite vann derfra. Folk som bord i nærheten 
av Agrasara henter også vann fra brønnen. Agrasara ønsker å bore en dypbrønn så 
de har bedre vanntilgang. Slumskolen ønsket å tilby datakurs for å få inntekter. De 
hadde samarbeid med et firma om dette, men firmaet trakk seg, så senteret ble ikke 
startet.  
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Forts.  Barnehjemmene, slumskolen og utdanningsfondet  
 
Dharmarajika planlegger å starte opplæring I data, elektronikk og mekanikk. De har 
fortsatt utfordringer med sovesalene til guttene, der det er en sprekk i veggen. 
Bottomley gir opplæring i data og søm. De vil kjøpe flere datamaskiner så flere av 
jentene deres kan lære data og de vil gi alle jentene opplæring i søm. En prest nær 
Bottomley har privat donert penger til en fire etasjers bygning for kontorer, sovesaler 
og leserom. Tre av fire etasjer er ferdige. De bruker den gamle bygningen som 
spisesal og leserom. 
 
Gjennom Utdanningsfondet gir NBF stipend til ungdom som ønsker å studere videre 
etter grunnutdanningen. Dette betyr svært mye for dem som mottar det og vi ser 
tydelig at dette er en riktig vei å gå. På fadderturen som arrangeres hvert 2. år 
intervjues aktuelle kandidater.  Vi støtter fire studenter pr 31.12. 
  
 
Oslo, 6. januar 2016 
 
 
Trine Lund   Tilak Kanti Barua   Jens Petter Homleid  
     Sign    Sign     Sign 
 
Tommy Pedersen   Hafizur Rahman   Lucy  Mukuria 
     Sign    Sign     Sign 
 
Ragnhild Holta   Jone Edland (leder) 
Sign    Sign 

mailto:secretaryNBA@gmail.com
http://www.bangladesh.no/




 

Pb.1255 Vika, 0111 Oslo    Tel.: 957 44 089    Kontonr: 1609 510 3131    e-post: secretaryNBA@gmail.com   www.bangladesh.no  

- 1     - 
 

Styrets årsberetning for 2015 
 
 
Styret har i denne perioden bestått av følgende medlemmer: 
Jone Edland (leder)      ikke på valg 
Trine Lund       på valg 
Jens Petter Homleid     på valg 
Tilak Kanti Barua       på valg 
Tommy Pedersen       på valg 
Lucy Mukuria      ikke på valg 
Ragnhild Holta      kke på valg 
Hafiz Rahman      ikke på valg 
 
Valgkomite: Olav Myrholt (leder), Aina Østreng og Anne Kummen  
Revisor: Ronald Magnussen, MPR Revisjon AS 
Redaktør Fadderkontakten: Jens Petter Homleid 
 
Regnskap 2014 (SKRIVES) 
 
Møter 
I perioden er det avholdt 4 ordinære styremøter og èn dugnad. 
Generalforsamling/årsmøte var den 21. april i Saxegården. Det ble vedtatt mindre 
vedtektsendringer i paragraf 5 og 6. 
      
Daglig drift 
 
Foreningens kontorfunksjon har i perioden blitt utført av; styremedlemmene Tilak 
Kanti Barua (økonomi) og Jens Petter Homleid (medlemsregister, medlemskontakt 
inkludert telefon, kontakt med barnehjem og lokal representant) samt Ocon AS 
(regnskapsfører). 
 
Foreningens hjemmeside, bangladesh.no, har ikke blitt oppdatert i perioden. Det 
skyldes skifte av plattform fra vår leverandør. Det har ikke blitt fattet noen beslutning 
for hva vi gjør videre her. 
 
Foreningen ønsker flere faddere og medlemmer 
Medlemmene har i løpet av foreningens 44 år gitt mange, spesielt jenter, støtte til et 
bedre liv, og verden er blitt bedre for stadig flere.  
Styret er opptatt av at vi i foreningen skal øke flokken av våre mange takknemlige 
fadderbarn og håper på innspill og hjelp til å få flere faddere og medlemmer. 
 
Fadderkontakten 
Fadderkontakten har i løpet av perioden vært med ett nummer. For å redusere 
kostnader, sendes den nå pr epost til alle vi har epostadressen til. Vi mangler fortsatt 
epostadresse til mange og oppfordrer flest mulig til å sende oss denne. 
 
 

mailto:secretaryNBA@gmail.com
http://www.bangladesh.no/


 

Pb.1255 Vika, 0111 Oslo    Tel.: 957 44 089    Kontonr: 1609 510 3131    e-post: secretaryNBA@gmail.com   www.bangladesh.no  

 
- 2  - 

 
Medlemsforhold 
Pr. januar 2016 hadde foreningen 274* faddere som støttet ca. 300 fadderskap. 
Antall faddere som har sluttet i løpet av 2015 var 29 og det har kommet til tre nye. 
Støtten fordeles på de fire barnehjemmene og Sultana Zamans slumskole etter 
følgende nøkkel (%):  

 Agrasara        33,7 
 Bottomley Homes   33,7 
 Dhammarajika     3,9 
 Dhaka Orphanage        22,6 
 Slumskolen    6,1 

Denne har fordelingsnøkkelen har blitt brukt siden 2013, og utgangspunktet var antall 
fadderskap på hvert enkelt barnehjem den gangen.  Vi støtter i tillegg fire studenter. 
En av disse fullførte bachelor i fjor og har fått støtte til en ettårig master. 

Lokal oppfølging i Bangladesh 
Md Alamin fra organisasjonen Education for Deprived Students i Khulna overtok som 
vår lokale representant etter Md Mehdi Hassan fra januar 2015. Bakgrunn for 
endringen var at Mehdi hadde fått mer å gjøre på jobb og hjemme. Alamin fikk med 
seg Md Bellal fra samme organisasjon som frivillig.  Dette har fungert meget bra. 
Alamin har besøkt alle barnehjemmene og skolen 2-3 ganger inneværende år. Avtalt 
timetall pr måned er satt til 15 og honorar til 10.000 Taka. Alamin har tatt initiativ til å 
motivere de eldre elevene ved Old Dhaka og Bottomley til å ta ansvar for å undervise 
de yngre barna, noe som er blitt godt mottatt. Ved Bottomley underviser 25 eldre 
elever over 50 yngre elever. Bottomley pleide å betale privatlærere for å gi jentene 
ekstraundervisning, men nå underviser jentene hverandre så de trenger ikke 
privatlærerne og barnehjemmet sparer de utgiftene. Barna er stolte over at de kan 
undervise andre og det er bedre samhold blant barna på barnehjemmet. Lederne for 
barnehjemmet er veldig flinke til å motivere barna til å undervise hverandre. Ved Old 
Dhaka underviser 15 eldre elever over 40 yngre elever. En av de som underviser er 
Paul Kakoli, som får NBF studiestipend. 
 
Barnehjemmene, slumskolen og utdanningsfondet 
Samarbeidet med barnehjemmene har vært godt i perioden. Alle barna får utdanning, 
helsestell og mat. Mange av barnehjemmene har også utflukter og kulturelle 
aktiviteter. Old Dhaka gir I tillegg til vanlig undervisning også opplæring i elektronikk, 
søm og data. Ved Agrasara får jentene opplæring i søm og barnehjemmet planlegger 
å utvide denne produksjonen for å få ekstra inntekter til drift av barnehjemmet. De får 
økonomisk støtte fra Japan til dette. Agrasara produserer også grønnsaker, men på 
grunn av manglende vanntilførsel kan de ikke dyrke hele året. De har en vanlig 
brønn, men når vannivået er for lavt får de lite vann derfra. Folk som bord i nærheten 
av Agrasara henter også vann fra brønnen. Agrasara ønsker å bore en dypbrønn så 
de har bedre vanntilgang. Slumskolen ønsket å tilby datakurs for å få inntekter. De 
hadde samarbeid med et firma om dette, men firmaet trakk seg, så senteret ble ikke 
startet.  

mailto:secretaryNBA@gmail.com
http://www.bangladesh.no/


 

Pb.1255 Vika, 0111 Oslo    Tel.: 957 44 089    Kontonr: 1609 510 3131    e-post: secretaryNBA@gmail.com   www.bangladesh.no  

 
- 3  - 

 
Forts.  Barnehjemmene, slumskolen og utdanningsfondet  
 
Dharmarajika planlegger å starte opplæring I data, elektronikk og mekanikk. De har 
fortsatt utfordringer med sovesalene til guttene, der det er en sprekk i veggen. 
Bottomley gir opplæring i data og søm. De vil kjøpe flere datamaskiner så flere av 
jentene deres kan lære data og de vil gi alle jentene opplæring i søm. En prest nær 
Bottomley har privat donert penger til en fire etasjers bygning for kontorer, sovesaler 
og leserom. Tre av fire etasjer er ferdige. De bruker den gamle bygningen som 
spisesal og leserom. 
 
Gjennom Utdanningsfondet gir NBF stipend til ungdom som ønsker å studere videre 
etter grunnutdanningen. Dette betyr svært mye for dem som mottar det og vi ser 
tydelig at dette er en riktig vei å gå. På fadderturen som arrangeres hvert 2. år 
intervjues aktuelle kandidater.  Vi støtter fire studenter pr 31.12. 
  
 
Oslo, 6. januar 2016 
 
 
Trine Lund   Tilak Kanti Barua   Jens Petter Homleid  
     Sign    Sign     Sign 
 
Tommy Pedersen   Hafizur Rahman   Lucy  Mukuria 
     Sign    Sign     Sign 
 
Ragnhild Holta   Jone Edland (leder) 
Sign    Sign 

mailto:secretaryNBA@gmail.com
http://www.bangladesh.no/



	160818 Aarsberetning innsendelse
	160818 arsberetning signering
	160930 aarsberetning
	160818 Aarsberetning innsendelse
	160818 arsberetning signering


