
Vi gjør hverdagen bedre for de 
fattigste på Filippinene
-Rachel Trovis arbeid føres videre

Lik oss på Facebook: 
Rachel Trovis stiftelse

Ved å gi kr 100,- pr måned kan du gi en ungdom mulighet til skolegang og utdannelse

Annonsen er støtter av Echoldt Entreprenør AS og LB Tur Telemark AS

Mamas har følgende virksomheter:
1. Barnehjem og eldrehjem med omkring 60 plasser
2. Sosialt arbeid i fattigkvarterer i omegn3. Skolemateriell til ca. 12.000 elever4. Rundt 1100 fanger i 3 fengsler får ukentlige besøk 

5. Katastrofehjelp6. Poliklinisk virksomhet i sykehuset. Drift av sengeavdeling med   
   12 senger fra september 20147. Kristen forkynnelse8. Førskoler med ca 150 barn

Sykehuset vårt trenger ambulanse
For to år siden fi kk vi av sykehuset Telemark en ambulanse, men pga fraktproble-

mer og innførselsrekstriksjoner, måtte vi fraskrive oss gaven. Nå er behovet for en 

ambulanse så stort at vi setter i gang en egen innsamling av de 300 000 kronene 

vi trenger for å få en ambulanse på plass ved vårt sykehus. Uverdige situasjoner 

oppstår når vi må frakte fødende eller sterkt skadde personer i vår gamle varebil.

I dag fi kk vi en sørgelig melding om at ei 16 år gammel jente døde på vårt syke-

hus i påvente av sykebil.

Illustrasjonsfoto

Gi en gave! 
Du kan bruke vår gavekonto 2601.33.17185 og merke gaven med 
«Ambulanse», eller «Vipse» til 109699

Kjøp julegave og 
støtt vårt arbeid
Vårt styremedlem, Solveig 
Gudmundsen, har skrevet bok om 
arbeidet på Filippinene; virksomheten 
Rachel Trovi grunnla for 30 år siden, 
historien derfra og arven etter Rachel. 
Boka kan kjøpes direkte av forfatteren 
eller andre av stiftelsens styremed-
lemmer. 100 % av salgssummen på 
kr 300 går til MAMAs arbeid. Tilsendt 
koster boka 379,- 
Bestill på e-post; 
bokbestillingmamas@gmail.com

Mama Children Center of Norway har en tretti år gammel 
virksomhet å føre videre. Vi verken kan eller skal glem-
me historien, men nå er det framtida styret har fokus på. 
Arbeidet som er bygget opp med innsamlede midler fra 
Norge, er stort. Vi har i dag ansvar for ca 70 lokalt ansatte i 
vår stab. De siste årene har ikke inntektene dekket kostna-
dene, og vi har tært på opparbeidet kapital. Det kan vi ikke 
lengre. Vi må ut til nye givere, samtidig som vårt sykehus 
må bli selvfi nansierende. Parallelt med dette arbeidet, 

har vi fokus på at de som ikke kan betale, skal få gratis 
helsehjelp hos oss. Det var Rachel Trovis kongstanke da 
hun planla sykehuset. I dag er Rachel over 90 år og følger 
arbeidet fra Sundby sykehjem, der hun nå bor.
Hverken vår daglig leder; Astrid Berntsen, eller noen av 
styrets medlemmer får godtgjørelse, og styret dekker sjøl 
sine reiser til Filippinene. Vi har ikke fast norsk represen-
tasjon på Filippinene, men styret dekker opp ca 7 mnd i 
året med sine opphold. Grenland Folkehøyskole har besøkt 

oss med 20-30 elever de siste årene, og vi mottar mange 
besøkende hvert år. I feb. 2020 planlegger vi en fellesreise 
i samarbeid med en av våre sponsorer; LB Tur Telemark AS
Både i Midt- og Sør-Norge er det fl ere støtteforeninger. I 
Langesund har vi egen bruktbutikk og fra Oasen Kafe på 
Borgestad får vi omsetningen en dag i uka. Vårt Nyhets-
brev blir sendt til 2000 husstander fi re ganger i året og 
du fi nner oss på Facebook og med egen hjemmeside; 
mamachildren.org       Hilsen styret 2018
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