
Dear Sponsors,

We all at SOFOSH express our heartfelt thanks to you all for your generous and continuous 
support to the children in our care at TARA. As you know, the children are faced with great 
mental & physical handicaps and it is only with your support that we are able to look after 
them so well at their home at TARA, where 30 children are lovingly cared for by 15 child care 
staff under the Supervision of SOFOSH.
We are sad to tell you that two of our precious boys, Suraj (14 yrs) & Ajay (15 yrs) passed 
away this month. They were seriously handicapped but they always had a smile of love & 
welcome for us all. Now they have left us.
Thanks to you they had a good home.
God bless you for reaching out to our most vulnerable children.

Wish you all Happy Christmas &
peace, love and joy in the new year.

Sincerely yours,

Mrs. Dipika Maharajsingh
Vice-Chairperson, SOFOSH
 
Mrs. Madhuri Abhyankar
Director,SOFOSH



 Till alla er som stöttar FFIA:s projekt för de handikappade 
 barnen på TARA!
 Här kommer en julhälsning från Dipika och Madhuri som tyvärr  
 också innehåller det tråkiga beskedet att två av barnen på TARA  
 dött. 
 Vår önskan är att de haft ett värdigt och kärleksfullt liv så länge  
 de fanns på TARA. Vi är övertygade om att den personal som  
 finns på TARA gör allt de kan för att de barn som finns där får  
 den bästa omsorg man kan önska. Det känns ändå ledsamt att  
 dessa utsatta barns liv blev så svårt och så kort. 

 Här hemma förbereder vi oss för den stundande julhelgen och  
 hoppas att den ska ge oss den gemenskap, vila och glädje vi  
 alla längtar efter. Att ge en extra gåva till de som ger omsorg om  
 dessa barn är som ni förstår alltid välkommet. 

Vi har för första gången via FFIA:s biståndsansvariga på kontoret överfört pengar via Give 
India (på www.giveindia.org kan ni läsa mer) på uppmaning av Dipika. Den insättning vi 
gjort på 50 000 kronor skulle på detta sätt ge TARA ett större bidrag än om pengaran över-
förts som vi brukar. Det är första gången vi skickar pengar på detta vis och vi hoppas att det 
gagnar dem på de sätt de önskar. Sammanlagt i år har vi med allas er hjälp kunnat skicka 
74 854 kronor och det är vi mycket tacksamma för och vi vill gärna passa på att tacka Er alla 
som hjälps åt att gör det möjligt!

Eva Minton och Carin Fremling
FFIA bistånd       

Plus Girokonto 17 04 46-9, skriv Indien Pune

God Jul
på er alla
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