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En liten jente fra Imus, gleder seg 
over en tallerken med varm mat.



Et gammelt ordtak sier: «Den største gleda ein 
kan ha, det er å gjera andre glad». Det er mye 
sannhet i dette utsagnet. Jeg har selv sett de 
positive ringvirkningene etter Rachels arbeid på 
Filippinene. 

De ansatte på Håpets Havn gjør en 
enestående innsats for å hjelpe mennesker. Der 
«nedslagsfeltet» til MAMA CHILDREN’S CENTER 
OF NORWAY er, blir det positive ringvirkninger. De 
gir hjelp til selvhjelp, og mennesker får mulighet til 
et verdig liv. Det er vel noe alle ønsker. Jeg er glad 
for å kunne ta del i arbeidet til MAMA’s.

Jeg er med i strikkekafèen i Porsgrunn Baptistkirke. 
Opprinnelig kommer jeg fra Figgjo i Rogaland og 
er ofte på hjemlige trakter. Fast oppdrag er å kjøpe 
billig garn, slik at vi kan strikke babytøy til nyfødte, 
eller ting som kan loddes ut. På Sandes Garn AS 
har jeg snakket med butikksjefen og ansatte, og jeg 
har fått kilovis med fl ott garn. MAMA CHILDREN’S 
CENTER OF NORWAY er et arbeid de kan støtte. 

Vi i Norge får på ulikt vis være med å samle inn 
midler. Dere støttespillere betyr alt for at driften 
opprettholdes og forhåpentligvis gir mulighet 
for ekspansjon. Vi har forskjellige talenter og 
måter å bidra på. Noen bruker sitt talent til å 
arrangere konserter, utlodningskvelder, drive 
kafé, bruktbutikk, loppemarked og strikkekafe 
mm. I dette arbeidet er det ingen aldersgrense, 
vi ser at barn har stort engasjement og ønsker å 
hjelpe barn. På FN dagen 24. oktober var mange 
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barnehagebarn engasjert. Barna blir oppmerksom 
på at ikke alle har det like bra som de selv. Et 
eksempel er i barna fra Tirilltoppen barnehage på 
Stathelle. De har laget fl otte tegninger/ malerier 
som ble auksjonert til inntekt for MAMA’s. Og 
felles for alle bidragsytere, små eller store, unge 
eller gamle, er at det skapes positive ringvirkninger. 

Matt.25.35-36, For jeg var sulten, og dere gav meg 
mat. Jeg var tørst og dere gav meg drikke. Jeg var 
fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken og 
dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg 
var i fengsel, og dere besøkte meg. 

Tusen takk for at dere hjelper MAMA’s med 
arbeidet. 

Bjørg Dåsvand Nuland
Styremedlem

Det går fort mot jul. Jeg sitter og tenker 
tilbake på sommeren, med lekende barn 
som kaster stein ut i stille, blankt tjern. 
Det er nesten litt magisk å se hvordan 
ringene bølger seg utover vannet fra 
senter av treffpunktet. 



Julen 2012 var jeg offshore ombord på 
Gjøa plattformen hvor jeg arbeider som 
sykepleier. Denne julen hadde vi besøk av 
en representant fra sjømannskirken. Hun 
het Anne Kristin og hadde nær relasjon til 
Rachel og det var i denne sammenheng jeg 
ble kjent med MAMA’s arbeid på Filippinene.  
Dette besøket var dermed starten på mitt 
engasjement med å arrangere veldedighets 
innsamling hvor innsamlede midler gikk til 
MAMA’s. 

Jeg er friluftsmenneske og er den stolte eier av to flotte 
fuglehunder. I den anledning så tilbringer jeg mye av 
fritiden på hytta i den trønderske fjellheimen sammen 
med mine firbente venner. Opphold ute i naturen har 
en positiv effekt på evnen til å reflektere over livet. Det 
å være født, vokse opp og bo i et land som Norge får 
meg til innse hvor enormt privilegerte vi er her i landet 
hvor alt det vesentlige er svært godt ivaretatt for de 
aller fleste. Det er derfor viktig for meg å “komme ut av 
bobla” og hjelpe mennesker der hvor nøden er størst.
I 2016 så spurte jeg meg selv om jeg kunne bidra 
organisasjonen på en annen måte i tillegg til det å 
samle inn penger. Jeg sende inn en søknad som frivillig, 

fikk innvilget søknaden og reiste nedover til Manila og 
jobbet der i 4 uker før jul i fjor. Under dette oppholdet 
så traff jeg mange fantastiske mennesker både pasienter 
og personale som arbeider for organisasjonen. Jeg fikk 
erfare en veldreven og velfungerende organisasjon, hvor 
ressursene går til dem som trenger det mest. 

Som sykepleier så er det fantastisk å kunne bidra med 
å hjelpe mennesker og lindre nød. Selv mener jeg det 
er den ultimate sykepleierjobben. Man får da mulighet 
til å bruke alt man har lært, og å arbeide under forhold 
som er utfordrende på andre måter enn i det norske 
helsevesenet. 

I dag så sitter jeg i styret og står på farten til å reise 
nedover til Cavite igjen. Denne gangen sammen med 
min niese Malin som nylig er ferdig utdannet sosionom. 
Jeg ser frem til 3 uker som frivillig. Jeg vet det vil gi meg 
mange sterke inntrykk, både på godt og vondt. Men 
erfaringen fra sist gang sier meg at det nytter å hjelpe, 
om vi ikke kan hjelpe alle, så kan vi alle hjelpe noen. 

Bente Brinchmann

En hilsen fra Bente



Me reiste til MAMA Children’s  Center of 
Norway  sitt senter i Cavite 30. oktober for å 
vera der i 6  veker. Litt seinare fekk me besøk, 
i to veker, av to av våre sønner, Eirik (42) og 
Njål (40), dei hadde med to sønner - Nikolai 
(15) og Mathias (13). Njål sin kamerat frå 
Bømlo, Vidar Økland (40), var også med. 

Me tar ein prat med våre søner og barnebarn.

Vidar og Njål feira felles 40 årsdag i juni i år og valde då 
gåveønske til MAMA. Kvifor gjorde de det? 
- Me hadde faktisk uavhengige av kvarandre tenkt 
tanken på å gje penger til MAMA, som me kjente godt 
til gjennom Grete og Oves engasjement der. Me har 
tross alt det me trenger og litt til. Det er difor fl ott å 
kunne støtta det fantastiske arbeidet som MAMA gjer 
på Filippinene. Mange gode vener gav oss til saman kr 
25000,- 

Heile familien Tveit. I arbeid for MAMA’s. 

Heile familien Tvedt 
i arbeid for MAMA’s

Eirik og Njål tok og med seg kvar sin gut, kva tankar ligg 
bak det?
- Me tenkjer at både store og små har godt av å sjå 
den store forskjellen på korleis me lever i Norge og 
kva levekår dei fattige i verden lever under. Me lever 
på mange måter i ei beskytta verd der me ikkje kan ta 
innover oss den store kontrasten som er mellom vårt liv 
i overfl od og folka på Filippinene som lever i fattigdom. 

Mathias og Nikolai har vore mykje borte og spelt ball og 
leika med dei store barna på barneheimen,Hopes Haven. 
Korleis har det vore?
- Det har vore spennande og kjekt å leika med gutane 
og jentene. Alle ungane er kjekke og fl inke i sport og 
dans. Dei har mange daglige gjeremål som klesvask, 
husvask og dei er veldig grundige med skulearbeidet. 

Nikolai, har du ei oppleving du vil sei noko om?
- Det var veldig interessant å vera med på “Medical 
Mission” til eit svært fattig område utanfor Manila. Me 
delte ut kler, me hadde samla inn i Norge, og varm mat. 
I tillegg var det fl eire hundre som fekk gratis legehjelp 
og medisin. Det eg kjem til å huska spesielt godt er 
korleis det var i nabolaget og at me kjøpte nokon 
leikebilar i ein liten butikk der og delte ut til barna. 



Gutane i leik med ball. Familien Tvedt foran IMUS  jail.

Det er veldig lett å få kontakt med barna her, dei smiler 
og ler og blir veldig glade når me tar oss tid til å snakke 
og tøyse med dei.

Mathias har du også ei spesiell oppleving?
- Me besøkte fengselet i bydelen General Trias. Det var 
nede i ein kjeller og det var veldig trangt og varmt der 
nede. Det satt 391 fangar fordelt på 6 celler. Men til 
trass for dette virka fangene vennlige. Nokon av fangene 
hadde danseoppvisning og sang for oss. Dette var ei 
sterk oppleving. 

Vidar du er her for første gong også, har du noko du vil 
dela med dei som les dette?
- Eg er spesielt imponert over humøret og 
pågangsmotet me ser her, både hos lokalbefolkningen 
og hos dei som jobber her på MAMA. Det er også 
tankevekkende å sjå kor langt pengane strekk til her, 
at også mindre beløp kan gjere stor forskjell i livet 
til enkeltmenneske her, i form av medisinsk hjelp og 
skulegang. For eksempel gir MAMA grunnskulestipend 
til ca 200 barn som kostar ca 20000 kroner pr måned, 
noko som gjer desse barna utsikter til eit heilt anna 
liv enn dei ellers ville hatt. Tenk kva eit par ekstra 
hundrelapper kunne bety for eit par ekstra ungar!

Eirik kva vil du dela?
Eg har lært mykje på denne turen. Me hadde jo ein 
tanke om at ungdommen vår ville lære mykje av å 
sjå forholda her på Filippinene, men det har vore ein 
vekkar for meg også. Det er eit veldig kontrastfullt 
samfunn, mellom fattigdommen enkelte lever under 
og vennligheten me møter hos dei. Det var gripande 
å sjå ei storesøster gje den einaste brødskiva ho fekk 
til veslesøstera si, og inspirerende å sjå korleis smilet 
og latteren aldri er langt unna, både på barneheimen, 
utan mor og far, i slummen, under elendige forhold og i 
trange, overfylte fengsel. 

Felles for oss alle er at me har hatt ei oppleving for 
livet og fått sett kor privilegerte me er som bur i Norge. 
Det har også vore eit privilegium å få besøke MAMA 
og vera med på arbeidet som blir gjort her. Me vil 
absolutt anbefala andre å reisa ned hit for å vera med 
på arbeidet, og støtt gjerne MAMA økonomisk, pengene 
kjem fram og dei rekk langt!

Grete og Ove Tvedt

www.mamachildren.org

Du finner også nyhetsbrevet
på hjemmesiden vår:



MOR-BARN KLINIIKKEN vart opna i mars 
2018 og er derfor ein svært «fersk» del 
av sjukehuset. Den høyrer inn under det 
sjukehuset sjølv kallar OPD =Out Patient 
Department. 

Med andre ord så er dette pasientar som kjem «inn 
og går ut igjen». Det er ingen senger i denne delen av 
sjukehuset. Pasientane er oppegåande og reiser heim att 
etter kontroll hjå lege og sjukepleiar. Mange kjem tilbake 
om ei veke, eller ein månad for ein ny kontroll. I Norge 
er helsestasjonen den plassen komande mødre kan gå 
til kontroll både før og etter barnet er født. MOR-BARN 
KLINIKKEN er på mange måtar ein nær slektning av vår 
helsestasjon.

Heilt frå den første starten av MAMA sitt arbeid har 
mor og barn stått i fokus. Rachel Trovi var svært opptatt 
av at ho ville prøva å gjera det ho kunne for at fattige 
kvinner skulle kunna ha ein tryggast mogleg fødsel. 
Med MOR-BARN KLINIKKEN er den tanken fylgt opp av 
administrasjonen på sjukehuset vårt. 

Kimberly M. Javier er ei ung dame på 20 år. Samen med 
mannen sin Darell P. Serrand  (24 år) sit ho og ventar 
utanfor MOR-BARN KLINIKKEN. Ho er gravid og ventar 
sitt første barn i okt/nov. Dei er her for å gå til kontroll 
hjå gynokolog Lopez. Det unge paret bur i Lancaster og 
har kort veg til «MA-MA Rachel Hospital of Mercy»

Men også mødre med større barn finn vegen til 
klinikken. Mor Ruby E. Lumanog er her saman med jenta 
si Kynne Abby som er 5 år. Ho er kledd i skuleuniformen 
sin og er komen rett frå skulen. Mor kan fortelja at 
Kynne er ei jente som ofte blir liggjande sjuk med feber. 
I Norge ville vi vel sagt at ho er eit barn som får alt 
«som går». Mor bekreftar at ho derfor svært ofte tar 
turen innom MOR-BARN KLINIKKEN for å få hjelp og 
medisiner hjå legen der. 

I OPD jobbar sjukepleiar Rowena Q, Perez (eller helst 
«Wling») frå 8.00 – 16.00  kvar dag, saman med 5 
ulike legar. Dei har sine «spesiallistdagar og tider. 
Utanom gynokolog Lopez jobbar det to legar som 
har indremedisin som sitt spesialfelt og tre legar som 
har spesialisert seg på sjukdom som særlig råkar eldre 
menneske. Det betyr at OPD har eit tilbod til alle aldrar, 
frå før fødsel til dei siste år av livet.

Mor-barn 
klinikk, ein nær  
«slektning» av 
vår helsestasjon

Gjør deg klar – rydd plass i kalenderen! Når julen er over, går det mot lysere tider. Plutselig er det blitt 
mai måned. Pilgrimstur – med buss fra Grenlandsområdet - til Moster (på Bømlo). Konsert m.m.  
Flere opplysninger kommer i neste nyhetsbrev.

Ut på tur – 24.-26 mai



I oktober 2018 kom legeekteparet Marlisa 
og Noel Calma til Norge. Marlisa Calma er 
direktør på MAMA Rachel’s Hospital of Mercy, 
og Noel er kirurg. 

Deres største ønske var å få hilse på Rachel Trovi, 
kvinnen som har gitt så mye av sitt liv for å hjelpe 
vanskeligstilte mennesker på Filippinene. Ønsket ble 
oppfylt, og de fi kk hilse på Rachel, ved å ta en avstikker 
til Norge på hjemveien etter en legekongress i Berlin. Dr. 
Calmas brenner for å videreføre Rachels visjon, og å få 
sykehuset utvidet med operasjonsstue og ambulanse.

I en uke besøkte ekteparet fl ere kirker og bedehus. 
Porsgrunn i Telemark og Tromøya ved Arendal ble 
besøkt, Valen og Husnes i Sunnhordland, og Ålgård og 
Kverneland på Jæren. I tillegg fi kk de hilse og bli kjent 
med mange norske givere og støttespillere.

Her er litt om oss: Tybakken bhg eies av Stiftelsen 
Tromøy menighets Barnehager.  Vi er 15 ansatte 
og akkurat nå har vi 39 barn fra 1-6 år.

Høstbasaren handler om å lære å dele, gi bort til 
mennesker som ikke har det så godt som oss. I forkant 
av basaren hengte vi opp bilder fra Filippinene, pratet 
om barna der og hvordan de har det. Barna fi kk glede 
seg over å høre eventyr, leke leker og smake mat fra 
Filippinene.

På høstbasaren har vi lotteri, kafé, fi skedam, ansikts-
maling og sette hale på apekatten. Vi solgte også litt 
vesker og handlenett for Rachels Venner. Barnehagen 
handler inn mat, saft og kaffe til kafeen, i år var det pølser 
som sto på menyen. Foreldrene stiller med kaker og/eller 
boller.Det er i all hovedsak foreldrene som kommer med 
gevinstene også. Vi selger mange lodd, har 100 gevinster 
på 1000 lodd, så det er mange som vinner mye. Vi har en 
fantastisk foreldregjeng som alltid er positive og villige 
til å bidra. På basaren kommer foreldre, besteforeldre og 
søsken. Det kom inn kr. 8 231,-.

Ekteparet Calma i Norge

Barn hjelper barn



MAMA Children’s Center of Norway

 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

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

Norengros Erik Tanche Nilssen AS
Skien Hagebyvn. 26, Pb. 2560, 3702 Skien 

www.etn.no

www.MAMAchildren.org

VIPPS 109699

Hvis du oppgir din adresse på giro eller nettbank-  
overføringer vil du få få tilsendt vårt nyhetsbrev 
4 ganger i året.

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

RETURADRESSE:

Sjukehuset har 12 senger i bruk. Det kan vera 
menneske i alle aldrar som kjem sjuke til MMRHM 
og treng å bli lagt inn for kortare eller lengre tid.

Fødande mødre er ein el av pasientgruppa. I løpet av 
august vart det født 7 barn, og oversøster fortel at i 
september-oktober reknar ho med mange fødslar for no 
er det mange gravide som har gått til kontroll og som 
har terminen sin i nær framtid. Ei dame som har gått til 
regelmessig kontroll på MMRHM er Lily Napitan. Ho har 
ein liten gut – Natanael – på 3 ½ år, og for mindre enn 
eit døgn sidan fekk ho ei herleg lita jente på over 3 kg. 
Jenta skal få namnet Pricess Alyanah. Både far Alain og 
storebror Natanael er veldig stolte av den flotte jenta dei 
har fått inn i familien sin. Far fortel at dei hadde vurdert 3 
ulike sjukehus med tanke på fødselen, men  
dei valde MMRHM. Det som vart avgjerande for valet 
deira, var at mor til Alain hadde erfart korleis det var å 
vera pasient på MMRHM. Ho vart sjuk medan ho var på 
besøk og ferie hjå sonen sin. Hennar gode erfaring med 
sjukepleiarar og legar og det stellet ho hadde fått, gjorde 
at Lily og Alain valde å føda den vesle jenta si på «MAMA 
RACHEL HOSPITAL OF MERCY». 

Med seg heim frå sjukehuset kunne Pricess Alyanah ta 
med seg ei lita lue og eit babyteppe strikka i Norge. Det 
er det minste ei nyfødt prinsesse må ta med seg på vegen 
inn i livet.

Eit nytt  
barn er født


