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Jeg har gått over i en ny fase i livet; For 2 år 
siden ble jeg bestefar til ei lita jente med 
blå øyne og lyst hår. Tulla var velkommen, 
planlagt så langt vi kan planlegge ei velskapt, 
fin jente. Hun ble født med alle tenkelige 
forutsetninger til å få et godt liv. 

Nå, to år gammel, strekker hun hendene mot «bess» når 
hun ser meg, smiler sitt mest sjarmerende smil, og jeg 
smelter selvfølgelig. Kjenner gleden tar så sterkt tak at 
jeg får lyst til å synge ut i glede. Og jeg er overbevist om 
at jeg skal få glede meg over dette nye livet, som bærer 
mine gener videre. Likevel ble jeg liggende en morgen og 
tenke på de mange foreldrene i slummen på Filippinene. 
De er akkurat like glad i sine barn som vår datter og 
svigersønn, men har på ingen måte de rammene rundt 
seg som vårt barnebarn. Mange våkner sultne og går 
sultne til sengs, helsestasjon og toårskontroll har de 
aldri hørt om og skolegang er for mange en fjern drøm. 
Hver dag er en kamp for å overleve og framtidsutsiktene 
er mørke.
 
Men vi kan hjelpe! Ikke alle dessverre, men mange. 
Og mange har vi allerede hjulpet ut av fattigdom og 
fornedrelse til skolegang og et verdig liv, fra fengselscelle 
til skolebenk og arbeidsplass, fra sult og omsorgssvikt, til 
en trygg havn på et av våre barnehjem. 
Eksemplene er mange, og vi prøver i vårt Nyhetsbrev å 
formidle at det nytter. Selv om våre budsjetter er små 
i forhold til de store hjelpeorganisasjonene, vet og ser 
vi at de resultatene vårt arbeid har gitt, fra da Rachel 
reiste ut med gasbind og plaster til i dag, er formidable, 
og for de menneskene vi har hjulpet, er det selve livet.
Takk for at du er med oss på dette store og viktige 
arbeidet!

Jostein Gjærum

KJÆRE MAMA’S VENNER



Solveig har skrevet boken om hvordan Rachel 
Trovi gjennom nær 30 år fullførte sitt kall på 
Filippinene. Med Guds hjelp og velsignelse og 
ved hjelp av mange gavmilde støttespillere 
har arbeidet utviklet seg til det det er i dag. 

Nå er boken klar for salg, all inntekt går direkte til 
MaMa’s sin driftskonto. Dersom du ønsker å støtte 
arbeidet med å kjøpe boken, kan den bestilles på e-post: 
bokbestillingmamas@gmail.com 

Du vil da få den hjem til deg, tilsendt i posten. Pris (m/
porto): 379 kr. (giroblankett er lagt inn i boken).

«VANDRING BLANT DE FATTIGSTE»

De fleste av styremedlemmene var samlet på lanseringsfesten i 
Porsgrunn:

Fra venstre:
Solveig Berit Gudmundsen, Rachel Trovi, Gunhild Dobbe, Birthe 
Sofie B. Sørensen, Bjørg Dåsvand Nuland, Jostein Gjærum og  
Kari Mette Ringdal Helle.



Langesund barneskole har bidratt med 
millionbeløp i løpet av de årene skolen 
har samlet inn penger til Rachel Trovis 
nødhjelpsarbeid på Filippinene.

Siden 1991 og fram til februar i år har barneskolen hatt 
en årlig Manila aksjon. Dette har gitt 1,2 millioner til 
MaMa’s hjelpearbeid. Årets aksjon sørget for 64 606 nye 
friske kroner til arbeidet.
Hvert år i februar blir det arrangert «Åpen skole» en 
kveld. Der arrangeres basar med gevinster som elever, 
foresatte og det lokale næringsliv har donert. Dette er 
svært populært. Det er kafè i gymsalen, med salg av 
kaker som foreldre har bakt, samt vafl er, pølser, brus 
og kaffe. Dette er så populært at kafèen er fylt opp 
nesten før salget starter kl 17. Hit kommer foresatte, 
besteforeldre, folk ellers fra Langesund, og selvfølgelig 
nåværende og tidligere elever. En fl ott møteplass både 
for å prate og for å bidra til en god sak.

LANGESUND BARNESKOLE 
har samlet inn 1,2 millioner til 
MaMa Children på 17 år.

Videre er det forskjellige aktiviteter på skolen fram til 
19.30. Det er fi lmrom, tegne-  og spillerom, og diskotek 
for både småskoletrinnet og mellomtrinnet. Full fres der 
også.

En annen viktig del av aksjonen er bøsseinnsamling 
kvelden før «Åpen skole». Da går elevene utstyrt 
med bøsser rundt i Langesund og ringer på alle dører. 
I bøssene kommer det inn mange penger. Hvert år 
mottar skolen en mengde positive tilbakemeldinger fra 
elever og foresatte over hvor stor pris de setter på disse 
aksjonene. Noe som bevises gjennom alle gevinstene 
som kommer inn, alle kakene som selges, alle loddene 
som tas, og ikke minst alle pengene som puttes på 
bøssene.

Et viktig element i denne aksjonen er å gi elevene 
verdifull erfaring gjennom  å gjøre noe for andre som 
har behov for hjelp.





Nå går det mot slutten på den eventyrlige 
tida vår her på Filippinene. Vi har hatt sterke 
og gripende opplevelser her. 

En av de første dagene ble vi vitne til at en mor hadde 
dødd fra sine 5 barn, bl.a. en 3 mndr gammel baby. De 
hadde mistet 2 barn tidligere. De 4 eldste er her på 
barnehjemmet. Sterkt å se sorgen til faren. Sannsynligvis 
vil han ikke greie å ta vare på barna.

I den første uka var vi også med på det de kaller Medical 
Mission. Vi dro av sted i fl ere biler, sammen med en del 
av personalet her. Vi kjørte i mange timer til Zambales 
der vi spiste lunsj på en av de ansattes hjemsted. På 
samme sted bor også en liten gutt med vannhode. Han 
kan ikke gå, så moren går og bærer på han. Vi hadde 
kjøpt ei vogn til gutten, slik at hun får det litt lettere. 
Etterpå kjørte vi til et sted hvor vi parkerte bilene. Derfra 
bar det videre i  2 militærjeeper (den ene uten tak). Det 
viste seg at vi skulle kjøre videre i tørre og vannfulle 
elveleier. Turen tok ca. en time. Det støvet og humpet 
noe enormt, og var en ganske spesiell opplevelse for oss.
Da vi kom fram, viste det seg at vi skulle bo på en 
skole, ligge på «fl atseng» på gulvet i et klasserom, der 
for øvrig læreren pleide å bo i et telt bak kateteret i 
ukedagene. 

Der lå vi, over 20 damer i alle størrelser. Doen var 
et kapittel for seg…. Neste dag kom folk gående fra 
områdene rundt, noen hadde gått i fl ere timer. Først var 
det Legesjekk hos dr. Gunhild og legeparet Calma. De tre 
undersøkte og det ble delt ut medisiner og vitaminer. 
Videre var vi med og delte ut briller, klær og slippers. 
Ungene fi kk et måltid mat og det var bibelundervisning 
for både barn og voksne. Noe vi la merke til, som 
spesielt her, var at folk var skitne og fi llete. De hadde 
ikke rent vann. De dyrket grønnsaker i fjellene der de 
bodde, men måtte reise i mange timer for å skaffe seg 
ris. Over 300 fi kk hjelp den dagen.

Fengselsbesøkene vi har vært med på har også gjort 
stort inntrykk. Vi var med pastorparet Connie og Rick. 
De besøker fengslene ukentlig og de fortalte at volden 
har gått betydelig ned siden de startet besøkene. Det 
verste stedet gikk vi ned under bakken, og der bodde 
fangene i 4 høyder (ca. 1 m hver) De kunne bare sitte/
ligge. De var aldri ute i frisk luft. Her satt de i varetekt 
og det kunne ta år før sakene kom opp. I de to andre 
fengslene var det luftemuligheter. Under besøkene var 
det andakt og sang. Det var rørende å se hvordan de 
sang, og priste Gud. Mange var blitt kristne. Etterpå 
var det utdeling av tannbørster, tannkrem, såper og 
forskjellig snacks. De solgte oss ting de hadde laget, 
uten bruk av verktøy.

Å VÆRE VITNE TIL AT
DET NYTTER Å HJELPE



Å VÆRE VITNE TIL AT
DET NYTTER Å HJELPE

Vi har vært med på «feeding» i svært fattige strøk 
der folk bor i skur, og har ingenting. Der blir det laget 
næringsrik mat på stedet og delt ut til folk som er 
registret av kontaktpersoner som samarbeider med 
Mama’s.

Det var interessant å få omvisning på hele senteret 
og sykehuset. Vi har besøkt de store og små barna 
og de gamle. Førskole, som ligger rett over veien 
for «misjonærhuset», har vært til stor gled for oss 
besteforeldre. Ellen, førskolelæreren som underviser 
barna, er svært engasjert. Vi er imponert over hvor 
høfl ige barna er. De kommer og hilser på oss, gjerne 
fl ere ganger om dagen.

Vi er imponert over arbeidet som drives her på senteret, 
og vi får stadig se beviser på at det nytter å hjelpe 
enkeltmennesker. Det er folk her, som ble reddet, av 
Rachel, fra Smookey Mountain. Nå har deres barn og 
barnebarn fått et bedre liv. Mange skjebner er vi blitt 
kjent med og det gjør stort inntrykk.
Dette er bare et lite innblikk i alt det vi har opplevd på 
denne begivenhetsrike turen. 

Vi har virkelig fått se at det nytter å hjelpe!

Ellen og Knut Torgny Dobbe,
Solveig Hovda og Kristine Tyvand Sandal
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Styreleder, Jostein Gjærum: 
jostein@gjarum.net

Øvrige styremedlemmer: Rachel Trovi, Solveig 
Gudmundsen, Kari Mette Ringdal Helle, Gunhild 
Dobbe, Bjørg Dåsvand Nuland, Birthe Sofie Bunkholt 
Sørensen, Ove Aarnes Tvedt.
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Hvis du oppgir din adresse på giro eller nettbank- 
overføringer vil du få få tilsendt vårt nyhetsbrev
4 ganger i året.

Ma’Ma Children’s
Center of Norway
Postboks 2,
3993 Langesund

RETURADRESSE:

Butikken som er åpen ons, tors, fre og 
lør 11–16 (14). I sommer blir det åpent 
tirsdager også.

Mange fl otte ting er kommet inn men vi tar 
også imot fl ere ting og tang.
Husk at: Dine ting kan bli til mat og 
utdannelse for fattige familier på Filippinene.

Velkommen til skattejakt!
Facebooksiden: Manilabutikken      

BRUKTBUTIKKEN 
I LANGESUND

VELKOMMEN TIL 
OASEN KAFE
Ta turen og kos deg med kaffi  og kaker 
i trivelige lokaler. Hver torsdag går 
våre inntekter til MaMa’s sitt arbeid på 
Filippinene.

OASEN kafe, Buervegen 18, Borgeåsen, Skien


