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I forbindelse med hentereiser av våre to adopterte barn 
fra Kapp provinsen i Sør-Afrika opplevde jeg på nært hold 
det enorme behovet for å hjelpe barn i området. I 2011 
bestemte jeg meg for å bygge et fosterhjem i Wellington 
ved egen sparing og hjelp fra familie og venner. Mange 
barn som bor i “townships” lever under svært dårlige 
forhold. Uten ressurssterke omsorgspersoner eller 
tilgang til hjelp. Jeg håper å nå målet i løpet av 2012.

Jeg har en unik mulighet til å hjelpe direkte og uavkortet gjennom 
Verdens Barns samarbeidspartner NORSA - en solid organisasjon som 
jobber med en enorm entusiasme bl.a. i  Wellington for å gi barna en 
framtid. Jeg sponser nå 7 barn med direkte bistand gjennom “cluster care” 
(http://www.norsacommunitycare.org) og har besøkt barna og sett på nært 
hold at det nytter! Barna som sponses blir hentet av en sosialarbeider hver 
dag, får mat, stell, legehjelp, utdannselse og følges opp til voksen alder.

ET HJEM = REDDER LIV = GIR BARNA EN FRAMTID
Noen barn faller alltid utenfor. De kan ha mistet sin familie, blitt forlatt 
eller blir ikke frigitt til adopsjon av ulike og kompliserte grunner. For disse er 
ikke vanlig “sponsing” tilstrekkelig. Møte med disse barna glemmer jeg aldri. 
De trenger sårt et tak over hodet og en mulighet til å komme seg ut av et 
håpløst utgangspunkt og inn i et fosterhjem hvor de kan fungere tilnærmet 
likt en normal familie. Jeg lot meg inspirere av en nederlandsk familie som 
har bygget et slikt fosterhjem i Wellington. Jeg møtte barna som bodde der. 
Stolte og glade barn. Store smil man aldri glemmer!

Hvor ofte får man muligheten til å gi fl ere barn en framtid ved direkte hjelp? 
“En dråpe i havet” sier noen. En dråpe i havet? Vi er alle en dråpe i havet - 
og jeg tror ingen av oss ville like tanken på at å høre dette uttrykket hvis det 
var våre egne barn som var i nød. Tomt, bygging og oppretting av fosterhjem 
koster ca. NOK 100.000,-. Pr. 9. mai har jeg spart og samlet inn kr. 20.000,-. 
Ingen bidrag er for små. Du kan hjelpe meg videre mot målet.

Mitt navn er Elisabeth Endresen. For mer info, nyhetsbrev eller autentisering av prosjektet fra offi  sielt hold; ta kontakt med meg på tlf. 977 34 604 eller 
elisabeth@mystory.no, så vil jeg formidle kontakt til Verdens Barn/NORSA. Alle som bidrar vil få en kvittering av innsatt beløp samt deltagerbevis og mulig-
heten til å følge prosjektets utvikling underveis. Konto står foreløpig i navnet “Sør-Afrika Spar” - 1203.73.17681 - E. Endresen, Fetveien 1507, 1903 GAN.


