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BARN FRA SLUMMEN I TANZA
ER SPENTE OG KLARE FOR
MEDICAL MISSION:
Da får syke barn og voksne medisinsk
behandling, de friske får nye klær og sko.

MARKEDET YRER AV LIV
Markedet i Manila yrer av liv. Det selges
herlige frukter, klær, kjøkkenutstyr. Til og
med stumtjenere gikk selgere og bar på. Jeg
gikk forbi en fattig mann med et guttebarn
på fanget. En liten skjønn gutt på ca 2 år, med
store mørke øyner. Mens jeg kikket på duker
som ble solgt ved siden av der han satt, sier
han at jeg kan kjøpe gutten hans.
Han smiler og jeg smiler tilbake. Jeg tror han skøyer
litt med meg, filippinere liker å si noe morsomt.
Men mannen gir seg ikke, han sier at han selger ham
for 5000 peso, den gangen kr. 600. Jeg ser på ham og
den smilende gutten og forstår at han mener det. Da
vokser det fram en stor vond klump i magen min mens
jeg tenker på at den uskyldige lille gutten kan havne hos
hvem som helst.
Jeg går gråtende der ifra.
Å være fattig og ikke kunne brødfø hele barneflokken
gjør at man kan gjøre desperate ting.

Rachel Trovi så fattigdommen og hun har lagt
grunnlaget for at vi kan hjelpe noen. Vi kan ikke hjelpe
alle. For dem vi hjelper, er det glede og takknemlighet.
Vi har gode sosionomer ansatt som jobber i de fattige
områdene. De gjør en flott jobb og fanger opp mange
som har det vanskelig.
Noen familier hjelper vi med en sekk med ris. Hos noen
familier med underernærte barn eller barn som ikke går
på skole, følger vi dem opp i hjemmene.
Noen ganger får vi barna med til barnehjemmet, mens
de går på førskolen for et år eller to. Foreldrene får
sjansen å få seg jobb eller til å ordne livet.
Det viser seg å gå bra i de fleste tilfeller og barna
forsetter på skolen med støtte fra MaMa’s.
Hjelp oss å hjelpe de fattige!!
Kari Mette Ringdal Helle, styremedlem.

INNENFOR
MURENE,
UNDER
JORDA
Det er tidlig formiddag en varm
februardag i Håpets havn. Vi er på vei til
det ukentlige besøket i fengslet. Siden
2001 har Rachel organisert humanitært
arbeid for de innsatte og deres familier.
Dette arbeid videreføres i dag, og vi
jobber i 3 ulike fengsler.

Fengselet vi skal besøke i dag, ligger under jorden,
vi må altså ned i en kjeller for å komme til cellene.
«Vi» er i dag 2 av staben i Håpets havn, 3 frivillige
fra Norge og 15 unge studenter fra Grenland
folkehøgskole i Porsgrunn.
Vi går altså bokstavelig talt under jorden og lufta
som slår imot oss, er veldig varm og blandet med
lukt av svette og matos. Det er til å miste pusten
av. Forrige gang jeg besøkte dette fengslet var i
2014. Da var det ca 120 innsatte her og veldig
trangt. I dag, 2 år senere sitter det 300 mennesker
her! Presidentens politikk om å ta livet av langere
og brukere av narkotika, gjør at de menneskene
melder seg frivillig, og de går heller i fengsel enn å
miste livet.
Alle de som sitter her, er fattige, nederst på alle
rangstiger. Så der hvor det i 2014 var en liten
«uteplass», hvor vi kunne ta imot fangene til
helsesjekk, var plassen omgjort til 2 celler med
4 etasjer. Her er ikke sittehøyde, men de må
«sitteligge». Det er som å se dyr i bur.
Utenfor en av disse cellene, ligger en ung mann på
en brisk. Han er såpass syk at han får liggeplass,
et privilegium fremfor de andre! Her har ingen
klagerett! Finnes det overhode noen lyspunkter i
denne kjelleren, som er på ca 60 kvadratmeter og
rommer over 300 mennesker?

Jeg fant noen!!
De 15 ungdommene fra folkehøgskolen klarer på en
mirakuløs måte å fremføre en dans på den minimale
plassen. Gleden var stor hos fangene da de finner melodien
de unge skulle danse etter - og gleden over at de danset for
dem! Det var en stor opplevelse!
En av fangene som spiller trommer i «orkesteret», ser så
glad ut i dag. Han sier til meg at om 5 dager er han en fri
mann. Han skal hjem til mor og aldri mer i fengsel! Jeg gir
han en klem og vi er rørte begge to.
Når vi norske er på besøk får de innsatte solgt mye av
det de sitter og lager. Det er små kunstverk laget i papir,
smykkeskrin, blomster og små vesker. Det er godt for dem
at vi kjøper.
Vi kom hjem til en rettsak, som Norges mest kjente fange,
anla mot staten. Han klaget over inhuman behandling,
isolasjon som var skadelig for hans helse og maten var til
tider dårlig! Motsetningene er enorme!
Det er nødvendig å fortsette arbeidet og å vise at også disse
innsatte har en egenverd som ikke skal krenkes.
Arbeidet for det fortsetter.
Solveig Gudmundsen, styremedlem.

UT AV NØDEN
OG FATTIGDOMMEN
Fire søsken som har fått et helt nytt liv. Fra venstre mot høyre: Jennelyn (12 år) , Jovit (6 år), Jovito (10 år), og storesøster Renalyn (14 år).

Kanskje kan det hende at du hugsar noko
frå eit innlegg i eit av nyhetsbreva tidlegare
dette året, ein svært trist historie om ein
syskenﬂokk på seks barn.

Då skuleåret skulle avsluttast i slutten av mars, var det
tid for Graduation Day. Ein stor festdag for alle barna og
foreldrene. Barna får på seg kappar og kalottar – det er
som på amerikanske college!

To av dei minste barna døydde av underernæring og
svolt. På biletet kan vi sjå dei fire som er att. Dei bur no
på barneheimen på Håpets Hamn. Ingen av barna hadde
gått på skule før, heller ikkje dei store jentene.
Derfor byrja dei alle på førskulen vår som ligg rett bak
sjukehuset. I løpet av skuleåret har dei lært bokstavar
og tall, dei har lært å lesa og skriva, dei har lært mange
songar, leikar, historiar og mange, mange andre ting.
Desse fire barna er ivrige og dei stortrivest saman med
dei andre barna. Dei to store jentene har vore gode
hjelparar for førskulelærar Ellen Manalo, ho har mange
gonger vore takksam for hjelpande hender som kan vera
der for unge 5 åringar.

Far og mor var med som stolte foreldre på denne store dagen.
Også dei to små brørne var kledde i sine kvite kappar og fekk sine
diplomar og medaljar for god innsats gjennom skuleåret.

OASEN KAFÉ

Borgeåsen i Skien - En trofast
støttespiller til MAMA’s arbeid

Oasen Kafé på Borgeåsen i Skien har i lang
tid vært en trofast støttespiller for MaMa’s
arbeid. Frivillige driver kafeen, Signe Rygh
Søvde og Birthe Soﬁe Bunkholt Sørensen er
ansvarlige for driften, av og til får kafeen
ekstra ﬁnt besøk.
De har hatt besøk av ordføreren i Skien, Hedda Foss
Five. Hun koste seg med kaffe og vafler og pratet med
gjestene mens hun fikk høre om tiltaket. Overskuddet
går til helsearbeid og undervisning til fattige barn i
Kenya og på Filippinene.
Torsdager fra kl 11- 16 går inntekten til MaMa’s. Kafeen
byr på smørbrød, salater, kaker og vafler. Det er også
mulig å bestille snitter og bløtkaker.
Også våre filippinske gjester tok turen til Oasen da de
var på besøk i Skien. Her sitter de samlet rundt bordet
utenfor kafeen.

Ellen Manalo, Birthe Sofie Bunkholt Sørensen, Flora
Malicsi Pabe, Flordeliza Pangco og Nida Mabasa, eller
sagt litt enklere: Ellen, Birthe, Flor, Liza og Nida.

BESØK FRA
FILIPPINENE
Klare til å pakke koffertene:
Flordeliza Panco (pleier), Nida Mabasa (pleier), Ellen Manalo (førskolelærer), og Flora Malicsi Pabe (førskolelærer).

Tidlegere i år kunne vi ta imot ﬁre ﬂotte
medarbeidere fra Filippinene. De har alle
vært ansatte hos MaMa’s i over 20 år, to
førskolelærere som har jobbet med barna på
ulike førskoler i slummen, og to pleiere som
har jobbet med de gamle på aldershjemmet i
Håpets Havn.
De kom med fly til Stavanger og hadde først noen
dager på Jæren. Etter en fin biltur fra Kvernaland og
besøk på Tromøya og Kragerø, kom våre gjester til
Skiensdistriktet. Vi ville gjerne at gjestene våre skulle få
gode opplevelser og minner fra oppholdet i Norge.

På Stigeråsen skole fikk vi være sammen med lærere og
elever i 2. og 6. kl. Temaet for uka var å lære navnene
på de forskjellige kroppsdelene. Ellen og Flor fikk lære
bort hva kroppsdelene het på deres språk som er Tagalo.
Elevene likte også veldig godt å synge sanger med
bevegelser.
En helt ny opplevelse for filippinerne, var det å spise
niste sammen med lærerne midt på dagen.
På Oasen Kafé på Borgeåsen ble det servert lapskaus,
bløtkake og kaffe. Det smakte fortreffelig. Damene var
flinke til å smake på norsk mat, og det meste falt i smak.
Damene ble intervjuet av Torhild Helene Roksvåg, og
sendinga gikk direkte på Gospel Channel som er en kanal
på fjernsynet. Ole Andre Eliassen fra Mediagruppen
Grenland ville også gjerne høre om arbeidet som
MaMa’s driver. Han intervjuet Ellen, Nida og Liza,
Solveig Gudmundsen var tolk. Damene spilte gitar og
sang. Dette medførte at de filippinske gjestene våre fikk
opptre både på norsk fjernsyn og radio. Vi rakk også å gå
på hjemmebesøk hos 2 familier som støtter oss.
Slusene på Skotfoss og hoppbakken av plast på Gulset
imponerte dem.

I Skien ligger Brekkeparken, der er både blomster og
gamle bygninger. Vi fikk omvisning i museet, spiste kaffe
og is og fikk tatt mange bilder
I Langesund ble vi alle godt tatt vare på av Ove og Kari
Mette Helle både når det gjaldt hus og mat.
Besøk til Rachel Trovi på aldershjemmet på Sundby
var en viktig og veldig hyggelig opplevelse for alle
parter. Rachel husket dem alle ved navn og var veldig
takknemlig for besøket.
Bruktbutikken i Langesund ble besøkt før damene gikk
for å handle inn norsk matvarer og søtsaker. Kvikk Lunch,
makrell i tomat, leverpostei, oster og Twistposer var det
viktigste.
På vei til Gardemoen flyplass fikk de se litt av Oslo.
De elleve besøksdagene var over, og vi kunne takke Vår
himmelske Far som hadde holdt sin hånd over oss og
velsignet oss på mange måter gjennom disse dagene.
Vi i styret for MaMa’s takker alle dere som hjalp oss
med å lage et flott opphold for våre trofaste arbeidere
fra Manila.

TUSEN TAKK TIL ALLE DERE
SOM ER MED Å BIDRAR!
Birthe Sofie Bunkholt Sørensen
Astrid Berntsen
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25 ÅRS JUBILEUM I SANNIDAL
Fra «Rachels Venner» I Sannidal sin jubileumsmarkering i Kragerø i mai. Karen Lien Søndbø til høyre (i blått skjørt).

Damene i Sannidal har støttet Rachel i 25 år
og har samlet inn over 1,5 millioner i disse
årene. En helt fantastisk innsats! Vi i styret
er dypt takknemlige. Karen Lien Søndbø var
med å starte foreningen og har hatt med seg
sine trofaste venner over flere år. Damene
har gjennom alle disse årene vært flittig med
å strikke, hekle og sy til basarer. De har stilt
opp på stand i flere anledninger rundt om på
handelssenter og lokale marked. De er godt kjent
i Kragerø og Sannidal for sitt store hjerte for de
fattige i Manila.

Norengros Erik Tanche Nilssen AS
Skien Hagebyvn. 26, Pb. 2560, 3702 Skien
Porsgrunn Hydrovegen 19, 3733 Porsgrunn

www.etn.no

Ma’Ma Children’s Center of Norway

www.mamachildren.org

Vår bankforbindelse:
Bamble Sparebank, Stathelle
2601 33 17185 ....................................... Driftskonto
2601 16 76331 ....................................... Sykehusfond
2601 34 94540 ....................................... Skolefond

Daglig leder, Astrid Berntsen:
astrid.berntsen00@gmail.com
Styreleder, Jostein Gjærum:
jostein@gjarum.net

Hvis du oppgir din adresse på giro eller nettbankoverføringer vil du få få tilsendt vårt nyhetsbrev
4 ganger i året.
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Ma’Ma Children’s
Center of Norway
Postboks 2,
3993 Langesund
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Øvrige styremedlemmer: Rachel Trovi, Solveig
Gudmundsen, Kari Mette Ringdal Helle, Gunhild
Dobbe, Fred Trovi, Anne Margrethe Vågsnes, Birthe
Sofie Bunkholt Sørensen, Ove Aarnes Tvedt.

