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Årsrapport 2017 

 

Ganpati Norge ble stiftet i februar 2017. Organisasjonen jobber for å bedre livsvilkårene for 

mennesker i og rundt Khajuraho, India. Utdanning står sentralt i vårt arbeid, men vi har også andre 

prosjekter/støtter andre prosjekter. Sentralt i vårt arbeid er prinsippet om at hjelpen vi gir skal være 

bærekraftig og vise respekt for menneskers rett til å styre egne liv.  
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Styret og organisasjon 

Styret har bestått av; 

Cathrine Bergjordet (leder) 

Linn Eriksen (nestleder) 

Torlaug Bergjordet 

Therese Bergjordet 

Espen Halvorsen 

 

Det ble avholdt tre styremøter i 2017. I tillegg ble en del saker behandlet elektronisk. Ved utgangen 

av året har organisasjonene 11 medlemmer. 

 

Lokal partner 

Vår lokale samarbeidspartner er Friends in Khajuraho Association. Vio Meena Soni står for regnskap 

og generell rapportering, mens Vijay Soni er vår sosialarbeider (og lærer fra september 2017).  
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Prosjekter 

Familieprosjektet «Aryan’s familie» 

I dette prosjektet hjelper vi ei enke og hennes ni barn. Målet er å gjøre dem selvhjulpne, samt hjelpe 

barna med utdanning. Arbeidet har sin opprinnelse i et privat engasjement og utgiftene dekkes 

fortsatt 100% av de som startet prosjektet i desember 2016 (før opprettelsen av Ganpati Norge). 

Familiefaren døde i 2014 og etterlot seg ni barn under 18 år (fem sønner og fire døtre). Familien har 

alltid vært fattig, men etter faren døde har familien stått uten inntekt og vært avhengig av svært 

sparsommelige rasjoner fra staten. Familien eier to mindre landbruksområder, men etter faren døde 

ble disse områdene okkupert av andre. Eneste kilde til inntekt for familien siden 2014 er familiens 3 

geiter, i tillegg til at den eldste sønnen periodevis har tatt tilfeldig arbeid i hovedstaden. Familiens 

boforhold var også svært kummerlige, med kun et lite rom under tak. Noen av barna mangler 

elementær skolegang, og ingen har utdanning utover 8-årig grunnskole. Alle familiemedlemmene var 

funksjonelle analfabeter.  

 

I løpet av 2017 har familien fått hjelp til å utbedre boforholdene, i tillegg til at de har mottatt støtte 

til livsopphold. De mottar ikke penger direkte, men har en fast sum i måneden som de disponerer i 

samråd med vår sosialarbeider. Vi har også dekket utgifter til helsehjelp og satt i gang en prosess 

rundt landområdet de eier, men som andre har okkupert. Vi har dekket utgifter til syskole til den 

eldste datteren, og hun har også fått en symaskin. Alle barna har fått skrive- og lesetrening (se mer 

under «skoleprosjektet») slik at de fleste nå ikke lengre er funksjonelle analfabeter. Familien har også 

klart å øke antall geiter de eier, da de ikke lengre er avhengig av å selge geitekillinger for å få penger 

til mat og andre nødvendige utgifter. Familien har noe gjeld som vi jobber med på lengre sikt. 

Vi har forsøkt å hjelpe den eldste av sønnene ut i fast arbeid uten å lykkes med dette. Vår 

sosialarbeider har imidlertid brukt nettverket sitt slik at han (og en av de andre gutta) har hatt litt 
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arbeid fra tid til annen. Vi har fokusert på å gi han grunnleggende lese- og skriveferdigheter for å øke 

sjansen hans til å få jobb.  

Vi har stort fokus på at familien skal være sjefer i eget liv, samtidig som de mottar veiledning fra vår 

sosialarbeider. Det legges planer for hvert av barna, med utgangspunkt i deres egne ønsker for 

framtiden. 

Rapportene vi får sier at resten av familien er veldig takknemlig for hjelpen de får, og er opptatt av å 

bruke denne muligheten for alt det er verd.  

Skoleprosjektet 

Den lokale landsbyskolen i Tikri er så dårlig at de færreste barna lærer å lese og skrive ordentlig. 

25.april startet vi derfor opp lese- og skrivetrening i Tikri. Undervisningen foregår i/utenfor hjemmet 

til Aryan’s familie. 

 

 Målet for skoleprosjektet er todelt; 

 Tilby lese- og skrivetrening som er åpen for alle. Tidspunktet for timene legges slik at barn 

som jobber (og ikke har gått på skole/har lite skolegang) eller går på skole kan delta (kan 

barna gå på skole er det et krav fra oss om at de gjør det – vår undervisning er ikke en 

erstatning for vanlig skole). 

 For elever som ønsker det kan vi bidra med praktisk hjelp med å bli overført til bedre skoler i 

området. Vi kan også bidra økonomisk. Vi, gjennom vår sosialarbeider, har i 2107 hjulpet tre 

barn/ungdommer med det praktiske rundt en slik overføring, men disse har ikke hatt behov 

for økonomisk støtte.  

Fram til juli 2017 var Ravi Soni lærer og holdt 4 timer i uka (hovedsakelig hindi). Deretter hadde 

elevene fri til 11. september, da Vijay Soni tok over undervisningen. Fra september og ut året holdt 

han 8 timer i uka i Tikri (4 i hindi og 4 i engelsk). Engelsktimene ble kjapt overtatt av Katherine 
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Thomas som jobbet som frivillig for Friends in Khajuraho Association fra september til slutten av 

desember 2017. 

Det rapporteres om god progresjon hos elevene, men ting tar tid. Flere av elevene vil sannsynligvis 

være så godt trent at de kan gå over i formell skole/gå videre til videregående skole fra neste skoleår 

(start i juli 2018). Opptil 22 elever deltar i skoleprosjektet, men oppmøtet er svært varierende (noe 

som er helt som forventet). 

Tøyposeprosjektet 

 

Tøyposeprosjektet startet i september 2017. I dette prosjektet sys gamle klær og andre stoffer om til 

miljøvennlige handleposer. Disse selges deretter til butikkene i området. Akkurat da prosjektet 

startet ble det vedtatt et forbud mot plastposer i Khajuraho, så det er et behov for alternative 

handleposer (men plastposer er i bruk overalt på tross av forbudet så prosjektet jobber også med 

holdninger lokalt). 

Tøyposene sys av vanskeligstilte kvinner, i hovedsak fra Old Khajuraho Village. Alle inntekter fra 

salget går uavkortet til kvinnene. Prosjektet har et lokale med symaskiner hvor kvinnene møtes, men 

de kan også jobbe hjemme. Prosjektet ledes av en lokal kvinne, som selv er i en vanskelig situasjon. 

Prosjektlederen mottar lønn, mens de andre kvinnene får inntekter av salg. Det ble laget nær 900 

tøyposer i 2017, og mange av dem ble solgt samme år. Prosjektet er avhengig av donasjoner av 

materialer lokalt. 

Dette prosjektet er et miljøvennlig prosjekt, med mulighet for å få en liten inntekt for deltagerne. 

Prosjektet gir også vanskeligstilte kvinner et sted å møtes, og gir dem et nettverk.  

Dette er Friends in Khajuraho Association sitt prosjekt, men vi deltar i planlegging og bidrar med 

finansiering. Vi har støttet prosjektet med totalt tre symaskiner, noe annet utstyr, reparasjon av 

bygningen og lønn til prosjektlederen. Vi har foreløpig vedtatt å finansiere lønn til prosjektlederen til 

og med mars 2018. 
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Utdeling av klær 

 

Vi sendte ned to esker med klær i slutten av april. Det ble også sendt en eske med vinterklær som 

privat initiativ før jul 2017. Den første forsendelsen ble betalt med øremerkede donasjoner til 

formålet. Alt av klær vi har sendt har blitt delt ut. Organisasjonen har godt med klær på lager som 

skal bli med til India i 2018. Vi har størst problemer med å få tak i klær til skolebarn/ungdommer. 

Økonomi 

 

Per 31.desember 2017 sto det 7545 kroner på organisasjonens konto. Siste overføring i 2017 ble 

foretatt 18.desember og dekker kompensasjoner og utgifter for januar 2018.  

Vi har 1100 kroner på driftskontoen vår (medlemsavgifter), og 6443 kroner på prosjektkontoen. Av 

6445 kroner på prosjektkontoen er 497 kroner øremerket familieprosjektet og 3110 kroner 

øremerket skoleprosjektet. 2830 kroner (5441 i balanse minus «underskuddet» i tøyposeprosjektet) 

er generelle donasjoner vi kan bruke der vi ser størst behov (generelle donasjoner kan ikke brukes på 

familieprosjektet eller porto). 

I posten «generell» ligger det 2 kroner i renter. Disse er holdt utenom i de neste oversiktene. 

69 prosent av våre inntekter kommer fra faste donasjoner fra 13 personer. Til sammen har 32 

personer bidratt til arbeidet vårt gjennom donasjoner og/eller medlemsavgift. I tillegg har mange 

flere gitt oss donasjoner i form av klær og leker. 

Prosjekt Inn Ut Balanse

Drift 1 100                      1 100    

Familie 21 350                    -20 853   497       

Porto 2 100                      -2 093     8           

Skole 13 103                    -9 992     3 110    

Generell 5 441                      5 441    

Tøypose 1 670                      -4 281     -2 611   

Balanse 44 764                    -37 219   7 545    
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48 prosent av donasjonene er gitt som øremerkede donasjoner til Familieprosjektet, mens 29 

prosent er øremerket skole.  

    

 

43 prosent av utgiftene våre har vært direkte tilknyttet Aryan’s familie. Donasjonene som er 

øremerket familieprosjektet brukes også til å dekke Vio og Vijay’s kompensasjon/utgiftsdekning. 

Deres kompensasjon sto for 13 prosent av våre utgifter. 27 prosent av utgiftene gikk til undervisning 

og 11 prosent til tøyposeprosjektet. 

Type donasjon Beløp

Engangsdonasjon 12 832        

Familie 1 250         

Generell 4 839         

Porto 2 100         

Skole 2 973         

Tøypose 1 670         

Fast Donasjon 30 830        

Familie 20 100        

Generell 600            

Skole 10 130        

Medlemsavgift 1 100         

Sum donasjoner 2017 44 762        

Sum donasjoner, per prosjekt Beløp

Familie 21 350        

Generell 5 439         

Porto 2 100         

Skole 13 103        

Tøypose 1 670         

Medlemsavgift 1 100         

Sum donasjoner 2017 44 762        
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Kompensasjonen som utbetales til Vio og Vijay blir betalt av donasjoner øremerket familieprosjektet 

selv om deres arbeid dekker alle våre prosjekter. I oversikten over utgifter blir likevel denne 

kompensasjonen spesifisert som eget punkt. 

Spesifiserte utgifter lokalt 

Tallene i dette avsnittet er hentet fra regnskapsoversikten vi mottar fra Vio Meena Soni hvert måned. 

Ved årsskiftet sto det 28 222 indiske rupee ubrukt på konto i India (dette tilsvarer ca 3400 kroner). En 

god del av disse midlene er øremerket familien og landsspørsmålet, noe er gitt til Tøyposeprosjektet 

men ikke brukt ennå og noe skal dekke skolemateriell. 

48 prosent av pengene som er brukt i India har gått til Familieprosjektet, 23 prosent har gått til 

skoleprosjektet, 20 prosent til kompensasjon til Vio/Vijay, og 9 prosent til Tøyposeprosjektet. 

 

 

 

I familieprosjektet har 75% av utgiftene vært knyttet til mat og husholdning, 9 prosent har gått til 

helse og utdanning, og 8 prosent har gått til landspørsmålet og utstyr/reparasjoner/materialer. 

  

Prosjekt (utgifter) Beløp

Familie 15 853        

Kompensasjon Vio/Vijay 5 000         

Porto 2 093         

Skole 9 992         

Tøypose 4 281         

Sum utgifter 2017 37 219        
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I skoleprosjektet har utgiftene vært fordelt slik; 91 prosent til lærerlønn og 9 prosent til utstyr. 76 

prosent av våre utgifter knyttet til tøyposeprosjektet har vært knyttet til innkjøp av utstyr. 24 prosent 

har vært driftsstøtte. 

 

 

Kommunikasjon 

 

Nettside og norsk blogg 

Vi relanserte nettsiden vår med ny layout julen 2018. Den engelske nettsiden var fram til dette 

tidspunktet på samme domene som den norske. I 2017 ble det skrevet 75 blogginnlegg om stort og 

smått.  

Vi hadde 3500 unike sidevisninger og 835 brukere i 2017. Den mest besøkte siden var hovedsiden til 

bloggen vår, og prosjektoversikten. Siden som beskriver hvordan man kan støtte vårt arbeid hadde 

125 unike sidevisninger. De mest leste blogginnleggene var innleggene om styremedlemmene (opptil 

177), sammen med innlegget om hvor alt begynte (117). De fleste av våre lesere er lokalisert (dvs der 

vi kjenner lokasjon) i Oslo, Åsnes og Trondheim. 

Av våre engelske nettsider er det også prosjektoversikten som hadde flest unike sidevisninger (84). 

Engelsk blogg 

Vi skrev 44 blogginnlegg på vår engelske blogg i 2017. 

Vi hadde 1232 sidevisninger av denne bloggen. Det mest leste innlegget var om oppstarten av 

skoleprosjektet (102), fulgt av oppsummeringen vi skrev da klassen tok sommerferie i slutten av juli 

2017 (101). 

Sosiale medier 

Vi hadde litt over 100 følgere på facebook ved årskiftet. Vi har postet linker til blogginnlegg, men 

også publisert bilder og video jevnlig.  


