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Stor aktivitet på åkeren,
høstingen er i gang.

KJÆRE ALLE
VENNER
OG GODE
MAMA’S
HJELPERE!
Å være med i arbeidet for MAMA’s, er en reise
i tro, tro på at det er meningen at vi skal
fortsette arbeidet som Rachel Trovi startet
for lenge siden.
Gjennom alle år som Rachel var leder av MAMA’s, fikk
hun beskjed om alle gavene via banken og kvitteringene
for disse kom i posten. Hun tok hver kvittering
og ba om Guds velsignelse over giveren. I dag er
systemet annerledes, vi får beskjed via nettbanken og
kvitteringene kommer ikke lenger i postkassen. Men vi
ber fortsatt om velsignelse over giverne og for arbeidet
som gjøres for de fattigste.
For en tid siden arvet MAMA’s et hus i Porsgrunn, og vi
var flere som ryddet og tømte huset. Jeg fant en eske
med “mannakorn”, disse små lappene med bibelord på.
Jeg tok et og puttet det i lomma og glemte det.
Så skulle jeg noe senere fortelle om arbeidet til en
forsamling på en “Manilabursdag” (hvor alle gavene
gis til arbeidet) Da kom jeg på “kornet” jeg hadde tatt,
kanskje var det et ord til oss? Ordet var fra Filipperne
4,19:
“Så skal min Gud som er så rik på herlighet i Kristus
Jesus, gi dere alt dere trenger!” Det ble et velsignet
løfte i en tid vi trengte det som mest.

Etter lanseringen av boken “Vandring blant de fattigste”,
har jeg også kjent på denne velsignelsen. Velsignelsen
består i at mange mennesker kjøper boken og gir ekstra
til arbeidet. Senest i går kjøpte en mann boken og ga
200 kr. mer enn den kostet. Jeg har også fått tilbake at
boken er trostyrkende, det er også velsignelse!
Tidligere i vår var jeg innom “strikkedamene” i
Baptistkirken i Porsgrunn. De hadde fått en stor eske
med garn, helt gratis. Jeg så på det fine garnet og tenkte:
For en velsignelse! Her kan damene strikke til dem som
intet har og det blir til stor glede og velsignelse.
OG ser vi inn i våre egne liv, finnes mange velsignelser
og mye ledelse. Det meste legger vi kanskje ikke merke
til, men det er der.
Det er med stor glede jeg ser at arbeidet for MAMA’s
blir velsignet og at det er meningen at vi skal fortsette
og hjelpe så mye vi kan. Det er en velsignelse å få være
med og et privilegium å gi av evner og midler.
Så takk kjære givende venner for støtten, du er en
velsignelse for mange!
Solveig Berit Gudmundsen
Styremedlem

RISÅKER PÅ MAMA
SI HOSPITALTOMT
Rachel Trovi kjøpte i si tid ei stor rismark der
ho bygde hospitalet. Rismarka har ikkje vorte
halden i hevd og har naturligvis grodd igjen.
Men tomta som ikkje er bygd på, var framleis
tilrettelagt for dyrking av ris.
Den måtte berre ryddast, bli sett under vatn, fresast opp
og arbeidast med slik at me kunne så ris igjen.
Dette blei gjort i november, desember 2017 og i januar
2018 sådde me.

Bilde av urydda mark med ugras og høy.

I mai/juni i år var den første hausten i “hus”. Den gav
nok ris til tre månaders forbruk på Hopes Haven.
I juli vart åkeren planta på ny med små ris plantar, og
me er spente på kor mykje den andre haustinga vil gi.
Det er mange små og store sponsorar som har støtta
dette ris-prosjektet spesielt.
Tanken var at me tok alle grunninvesteringane utan at
det vart brukt av den ordinere drifta. Det klarte me.
Det blei kjøpt inn ei bensindreven pumpe for å få brukt
vatnet som renn i ein kanal lengst borte på tomta.
Så bora me etter grunnvatn nær misjonærbustaden.
Der vart det og bygd eit lite lagerbygg. Såkorn, rør og
reiskap kom og på plass.

Oversiktsbilde av rismarka delvis under vatn, klar til såing.

Ohmar Coluna vart leigd inn som «risbonde».
Me håpar dette prosjektet kan gje ris nok til Hopes
Haven, og kanskje litt til. Det vil gje arbeid til ein familie
og det vil kunna gi meiningsfull trening og erfaring til
dei største barna våre, når dei er med på åkeren.
I enden på tomta vil me dyrka grønnsaker og det er ca.
200 bananplantar ved tomtemuren. Desse vert og stelte
og hausta av «risbonden».

Tørking av risen på vegen.

Lukkast me med dette vil det på sikt vera ei god
investering for Hopes Haven.

Ove Tvedt
Styremedlem
Nye små risplanter vert sette ned.

FAMILIEN LUMBOG
- en trofast familie

Storfamilien Lumbog på besøk i misjonærboligen.

I 1991 reiste jeg for første gang sammen med
Rachel til Manila. Jeg skulle være på MAMA’s i
3 måneder og arbeide som frivillig. Jeg hadde
mine egne oppgaver, men i tillegg var jeg
sammen med Rachel i tykt og tynt. Vi bodde
sammen og hadde alt felles. Arbeidet var på
det første barnehjemmet i Imus.
Jeg fikk en bratt læringskurve. Vi var i utallige
slumområder, det ene verre enn det andre. Rachel hadde
alltid med seg førstehjelpskofferten, og det var ikke få
sår hun behandlet.
En dag sa hun: “Neste uke må vi dra til Smokey
Mountain. Jeg har noen familier der som jeg vil besøke.”
Jeg stålsatte meg. Jeg hadde allerede sett mye, men jeg
forsto at Smokey Mountain var i en spesiell kategori.

Vi ankom Smokey Mountain. Jeg skal ikke beskrive
detaljert, men på den tiden bodde 30.000 til 40.000
mennesker på stedet som var der mye av storbyens
søppel ble tømt. Midt i alt dette møtte vi familien
Lumbog som hadde flyttet fra Visaya lenger sør i håp
om å få et bedre liv i Manila. Så havnet de på Smokey
Mountain.
Det var en forskremt familie vi møtte. De bodde i et lite
skur med alle barna sine. På tross av all elendigheten var
mamma Martina den eneste som hadde blomsterkasser
utenfor de små gluggene i skuret deres.
Rachel så potensialet til disse menneskene, og hun
bestemte seg for å flytte hele familien. Hun fikk leid en
liten leilighet i nærheten av barnehjemmet i Imus.

Antonio og Martina Lumbog.

Det var en festdag den dagen de flyttet. Martina
begynte straks å jobbe på barnehjemmet. I 1996 da det
nye hjemmet ble åpnet i General Trias, flyttet familien
inn i garasjen på området. Pappa Antonio var den første
gartneren på det nye barne- og aldershjemmet, og han
omskapte uteområdene til en park.
Jeg fikk møte familien kort hver gang jeg var ute med
turistgrupper fra Norge. De seks barna vokste opp, og
alle fikk seg utdannelse gjennom MAMA’s. I dag er
mor og far pensjonister, og de har for lengst flyttet
ut av garasjen og inn i egen leilighet. Fire av de seks
barna jobber på MAMA’s, og de har vært blant de mest
takknemlige og trofaste i 27 år. Familien Lumbog er et
strålende eksempel på at det nytter å hjelpe.

PS. På slutten av 1990-tallet ble Smokey Mountain
sanert. Myndigheten ønsket ikke den negative
oppmerksomheten utenfor landets grenser som
stedet fikk.
Margun Warem

ALT VI IKKE
VISSTE...
Ikke visste vi hva vi skulle få se da vi besøkte
MAMA CHILDREN’S CENTER OF NORWAY på
Filippinene.
Reisen var lang og krevende.
Ikke visste vi hvordan det var i «annerledes landet».
Halve befolkningen lever for under 1 dollar om dagen.
Tingene synker inn nå etter en god stund her i Norge.
Det var verdt å ta turen. Gjør det gjerne igjen.
Skal man kjøre bil her så er det greit å vite at larmen fra
alle bilhorn bare er ett varsel om at «her er jeg».
Trafikken er tett og hard og du er tøff, med nervene i
behold, hvis du velger å sette deg bak rattet.
Ikke visste vi at uansett hvor fattige folket er, så møtes
du med ett smil. De gliser til deg med en munn som har
tenner full av hull. De lar seg nok ikke fikse, men med
tang forsvinner problemet med en gang.
Ikke visste vi at barna på hjemmet hadde det så fint.
Heller ikke de eldre og arbeiderne for den saks skyld.
Det var rart å få alle barnas hånd opp til pannen når
de skulle hilse. De smilte. Rar hilsemåte for oss kalde
nordmenn. Alt fortsatt med ett smil.
Ikke visste vi hva Smokey Mountain egentlig var. Fjellet
som Rachel Trovi startet på. Der hun gikk mil etter mil.
Strøket vi måtte gjennom før vi kom dit, der ville ikke
noen norske mann satt sin fot alene.
Vi ga bort klærne til Benedicte, ris og lefser.
Hårspennene som Benedicte hadde brukt. Ikke visste vi
hvor glade de ble da de skjønte at den friske jenta fra
Norge hadde brukt dem.
Lite visste jeg at man kunne smile for ei lefse. Jeg satt
meg ned. De gliste og lo. Den store mannen fra nord
smilte også som ei sol. Kortvarig lykke setter spor.
At rikdom kunne være stor for noen ante vi kanskje.
Kontrastene ble store da vi inntok MAL of Asia. Lykke og
fråtsing slår imot en. Den forsvinner fort da jeg tenker
på jenta som sorterer ut maten av søpla borti gata.

Den lille jenta i slummen som fikk overta Benedicte sin topp.

Ikke visste vi at noen barn måtte sove i midtrabatten på
motorveien. Heller ikke at forskjellen fra den ene siden
av brua til den andre siden av bruen skulle være så stor.
Der hvor folk sover på bropilarene. Bittesmå krypinn. Sitt
bittelille fristed. Er nok godt å ha.
Lite visste vi om livet i fengslet.
Som høns i bur. Under jorden. Lite luft. Konstant støy
fra vifter. Ja, sånn er dagen for de som sitter her. En
nordmann hadde blitt kvalt. Klaustrofobien tar deg
sakte, men sikkert til ett sted du blir gal.
Kunst er fint. Barna får brukt sin flid. Pausen er gull fra
hverdagens store hull. Fylt med glede, satt de å laget
kjede. Dette ga de bort til oss som kom innom stedet.
MAMA’s sammen med de danske kunstnerne Per Buk og
Ann-Kjerstin Nielsen kan jammen lage glede.
Ikke visste vi hvor lite som skulle til.
Familien på 4 fikk seg ett hus der de kunne hvile.
Tusen takk til de som ga. Det er godt å se til hva. Huset
ble fint og står oppført den dag i dag.

Ei nipa hytte kom også på plass. Den er god å ha når
sola er kvass.
Vi festet og lo. Underholdningen vi fikk se, gjorde at vi
alle måtte le. Maten var god der vi spiste med fingre på
ett langstrakt bord. Ikke til å tro for en mann fra nord.
Barnas og folkets hjerter bæres for alltid hos oss med. Vi
takker MAMA’s for alt vi fikk se.
Med vennlig hilsen
Karl Rønjom.
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NYTT SKOLEÅR
– nye skolesekker
I disse dager starter skolene opp rundt om i
Norges land og mange barn er spent på hva
som venter dem. Slik er det selvsagt også for
de filippinske barna når et nytt skoleår starter
opp. Deres sommerferie går er i april og mai,
så de har alt vært i gang med skolen en stund.
I Norge er det langt mellom de barna som ikke
kan gå på skolen rett og slett fordi de ikke har en
ransel, en skrivebok, blyant og viskelær og heller
ingen T-skjorte til å ha på seg som skoleklær. Mange
barn på Filippinene får aldri begynne på skolen, de
mangler det som må til for å få starte opp.
MAMA’s har i alle år delt ut tusenvis av skolesekker
med litt skrivesaker til fattige barn. Det er en stor
jobb som krever svært nøyaktig logistikk. Men våre
sosialarbeider og førskolelærere kan dette og de
gjør det med stor glede. Det å få være med å dele
ut sekkene, der barna selv kommer frem for å få sin
sekk, det er store øyeblikk.

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

VIPPS 109699
Hvis du oppgir din adresse på giro eller nettbankoverføringer vil du få få tilsendt vårt nyhetsbrev
4 ganger i året.

Øvrige styremedlemmer: Rachel Trovi, Solveig
Gudmundsen, Kari Mette Ringdal Helle, Gunhild
Dobbe, Bjørg Dåsvand Nuland, Birthe Sofie Bunkholt
Sørensen, Ove Aarnes Tvedt, Bente Brinchmann.

