
NYHETSBREV NOVEMBER 2012 

 

Kjære familie, venner og bekjente, 

Her kommer en oppdatering på hvordan det ligger an med barnesenteret Karlsvogna! Mange av 

dere bidro til senteret i forbindelse med vårt bryllup den 25. februar eller annen bryllupsgave, 

andre av dere får dette brevet fordi dere kanskje vil kunne ønske å bidra til utviklingen videre.  

 

HVA HAR SKJEDD 

Etter at tomten ble kjøpt i sommer begynte planleggingen av bygget og driften av senteret. Det har 

vært en spennende prosess. Selv om ting tar lenger tid enn man håper og tror, så begynner nå 

endelig senteret å ta form. 

Her er noen bilder fra byggeprosessen; 

 



 

 



 

 



 

Senteret skal være klart til overlevering i disse dager. Senteret er gjerdet inn og på området er 

barnesenteret som inkluderer oppholdsrom, kontor og vaskefasiliteter. Videre vil det være 

utekjøkken hvor også stoler og bord for spising vil være, toalettområde(ny typemiljøvennlige 

toaletter) og lekeområde for barna.  

BARNA 

Karlsvogna barnesenter skal ta i mot barn fra Katangi området, med spesiell vekt på barn fra følgende 

skolekretser; Kaliani, kisayani og Katangi. Skolene er allerede besøkt av våre lokale hjelpere for å 

kartlegge hvordan man best skal finne frem til de barna som trenger dette tilbudet mest. Det er 

bestemt at skolene skal identifisere de barna som har mest behov for ett sted å gå til for å få mat, 

omsorg, leksehjelp, mulighet for å vaske seg og ett oppholdssted hvor barna kan føle seg trygge og 

bare være barn. Barna, sammen med en representant fra skole, foreldre eller verge vil komme til 

registrering på senteret. Informasjon om barnet skal samles slik at senteret har oversikt over de 100 

barna som har størst behov for å være tilknyttet Karlsvogna barnesenter. Det vil også gi de ansatte 

mulighet til å følge opp barn som ikke dukker opp på barnesenteret. 

Bilde fra ett av skolebesøkene; 



 

 

ANSATTE 

Senteret skal driftes av to damer som skal ha ansvaret for følgende; 

1. Passe på alle barna som er registrert ved senteret 

2. Fungere som omsorgspersoner og gi råd og veiledning til barna 

3. Hjelpe barna med lekser og andre aktiviteter 

4. Identifisere særskilte behov eller utfordringer for barna og kontakte rette institusjon for bistand/gi 

nødvendig informasjon til ulike organer 

De to damene som ansettes må være lokalt respektert og anerkjent. Dette er viktig for at senteret 

skal oppfattes som seriøst og også bli benyttet. Sentrale ledere i området vil delta I 

ansettelsesprosessen. Annonse er allerede utlyst og prosessen er i gang.  

Senteret vil i tillegg ha en vakt/vaktmester som allerede er ansatt. 

OPPSTART 

Senteret vil starte opp I desember/januar avhengig av ferdigstillelse og ansettelser.  

 



ØKONOMI 

Tanken er at senteret med tid skal bli bærekraftig, det vil si at det skal kunne drifte seg selv med 

inntekter som mottas ved andre prosjekter tilknyttet Aid in Action. Senteret vil i all hovedsak kunne 

driftes med omtrent NOK 5000 i måneden. Dette dekker mat etc for alle barna samt lønn til de 

ansatte. Det vil imidlertid være behov for støtte i en oppstartsfase for selve driftingen. Det vil 

dessuten videre være ønskelig å kunne følge opp senteret og barna på dette senteret særskilt. Dette 

kan for eksempel være innkjøp av ytterligere møbler, leker, fotballer, fotballsko, klær, 

skoleuniformer, skolemateriell, aktiviteter, medisiner etc. Tanken vår er at vi ønsker å følge disse 

barna i deres oppvekst. Kanskje kan man også bidra med støtte i forbindelse med utdannelser for 

noen av barna (se link; http://aidinaction.com/skolesponsor/). 

Vi ønsker å oppfordre alle til å vurdere å gi ett bidrag til Karlsvogna, enten som engangsbeløp eller 

som et fast beløp i måneden som et alternativ til planfadder eller liknende. Her går pengene 

garantert uavkortet til senteret og man kan følge utviklingen og barna tettere. Benytt enten 

kontonummer 1203.73.57705 eller benytt autogiro; http://aidinaction.com/wp-

content/uploads/2012/04/Avtalegiroblankett-Aid-in-Action.pdf. Merk at man kan få skattefradrag 

for bidrag til veldedig arbeid.  

Det er mange måter å bidra på. En av bidragsyterne våre maler julemotiv på kubbelys til salgs hos 

Fargerike Sletvold hvor inntektene går til Karlsvogna barnesenter.  Junior bidragsytere har hatt 

«garasjesalg» med leker som ikke lenger benyttes og hvor inntektene er gitt til barnesenteret. Dette 

er en super anledning til å rydde opp og til å bevisstgjøre barna på å hjelpe andre ved å dele av alt 

det vi er så heldige å ha. En annen bidragsyter har valgt å kutte «smågaver» til hist og hint denne 

julen og setter heller inn ett beløp til barnesenteret med informasjon om dette i julehilsener.  

Vi skal til vinteren arrangere ett barneskirenn hvor vi denne gang blant annet velger å selge billetter 

med inntekt til barnesenteret. I år har også Fargerike Sletvold ett prøveprosjekt med salg av julekort 

hvor bedrifter kan få tegnet sitt eget bygg eller lignende. Dette er en super anledning for alle 

bedrifter og privatpersoner, så ta kontakt for ytterligere informasjon.  

Det er mange flere muligheter og vi håper flere ønsker å bidra gjennom å strekke ut en hånd til disse 

barna. 

Ta gjerne kontakt om dere har innspill eller forslag til aktiviteter eller annen støtte.  

 

VEIEN VIDERE 

Følg oss videre på våre nettsider som oppdateres jevnlig; www.karlsvognabarnehjem.no. 

Det vil også bli sendt ut nyhetsbrev med jevne mellomrom til mailadressene vi har registrert hos oss.  

 

Vennlig hilsen Thomas og Siri 
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