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Tusen takk for at du er med
og gjør hverdagen min bedre!

Utdanning
er ein av
vegane ut
av fattigdomen
Denne maidagen fylte eg diesel på bilen min ved vår lokale bensinstasjon. Kunden etter
meg var ein nabo som eg kjenner bra. ”Du har spurt om å få vera med som skulesponsor
ein gong for ei tid tilbake” sa eg. ”Det har eg” var svaret. Me prata litt om MAMA og
arbeidet vårt. Så måtte eg spørja kor mange han kunne tenke seg. ”Eg har fire barn
sjølv, så det må bli ein på kvar!”

Dette var ei fin oppleving. Tenk fire “studentar”
får no ein fast sponsor i Norge, og fire unge får
ansvar for fattige skulebarn langt borte. Vårt
skulesponsorarbeid er relativt nytt hos MAMA. Før
var alle studentane ein del av det faste arbeidet,
og utgiftene vart dekka av dei vanlege inntektene.
No har mange av våre studentar faste sponsorar i
Norge. Dette gjev ein fin auke i dei faste inntektene
til MAMA.
I november i 2018 vitja eg MAMA sitt arbeid på
Filippinene. Mellom anna var me ute på “feeding”
og utdeling av kle på vår “nye” samarbeidsplass i
IMUS. Der fekk eg møta fire av fem jenter som no
får utdanningstilbod frå MAMA. Desse fire og mor
til den femte er med på bildet.
Eg veit at dette betyr enormt mykje for kvar av
desse jentene. Dei var svært takksame og dei bad
meg bringa takken vidare. Du som støttar oss kan
ta denne takken til deg.

Desse møta med fattige, men takknemlege
filippinarar gjer noko med ein.
Dei takkar Gud for det me tar som sjølvsagt.
Me har mykje å læra av dei.
Ynskjer du, eller kjenner du nokon som vil bli
skulesponsor så ta kontakt med meg:
tvedt.ove@gmail.com
Skulesponsorane gjev 100 kr pr. mnd. pr. student.
Me kallar alle for studentar sjølv om dei går i første
eller tiande klasse.
Ove Tvedt
Styremedlem

Besøk fra
Filippinene
På besøk hos Rachel. Fra venstre: Basilia Parato (tidl.Lumbog), Madelyn Lazada, Rachel Trovi, Fatime «Rizza» Latube, Dinia Pena.

Hvert 2. år inviterer styret i MAMAs fire av staben
i Håpets Havn til Norge. Styret legger opp program
for dem. Alle som kommer, har et stort ønske om
å møte Rachel, og å se og kjenne på snø. Ønskene
blir oppfylt.

Søndag formiddag var de gjester på gudstjenesten
i Baptistkirken i Porsgrunn, før reisen gikk videre
til Sannidal og Tromøya. Begge steder har MAMAs
venneforeninger som jobber for stiftelsen. Tromøy
menighet har valgt MAMAs som sitt misjonsprosjekt.

Dette året landet gjestene våre på Stavanger lufthavn
Sola, og etter nesten en uke på Jæren og i Sunnhordland,
ble de kjørt over fjellet til Skien.

Damene syntes det var kaldt i Norge, men at folka var
varme og vennlige. De kjenner seg velsignet som både
får komme til Norge, og har jobb i organisasjonen.
De oppsummerer inntrykkene fra Norge med ordene:

På fjellet fikk de for første gang se og kjenne på snø. Det
var en kald opplevelse! Noen dager senere fikk de møte
Rachel Trovi som de takker for jobb og et godt liv.
De fire som kom denne våren var: Dinia, Fatima, Basilia
og Madelyn. De har jobbet i Håpets Havn med og for
barna på barnehjemmet i 15 og 19 år.
Møtet med Rachel som nå er blitt 92 år, var rørende og
hjertelig. Rachel husket dem alle ved navn. For alle ble
det et sterkt møte, med både tårer og latter. Ellers ble
jentene intervjuet i den kristne radiokanalen, de fikk se
Brekkeparken og slusene i Telemarks kanalen, og de fikk
spise på kafe Oasen på Borgestad.

«We are so blessed!»
«Vi er så velsignet!»
Solveig Gudmundsen
Styremedlem

Det berører oss sterkt
å være der
Vi er så takknemlige for å være med å bidra, gjøre
en innsats for MAMAs. Vi har vært der ﬂere ganger
tidligere, i januar 2019 dro vi igjen til Manila og
MAMAs sammen med Kari Mette og fire andre
engasjerte damer fra Langesund (brukt butikken)
og Oslo.
Denne gangen hadde vi med ﬂere titalls pakker med
strikkede tepper og luer til babyer og små barn for
utdeling i slum områdene. Det er Strikkeklubben i
Tromøy menighet som strikker, de kommer sammen
hver 14. dag, motivasjonen og produksjonen er stor,
det var en glede å ha med mengder med slike pakker
til MAMAs.
Som tidligere fikk vi også være med på mye denne
gangen. Behovet for hjelp er stort og hjelpen når ut til
mange. Vi fikk være med ut på søppel fyllinger der de
aller fattigste bor i elendige skur, ubeskrivelige forhold.
Det ble delt ut varm mat, maten lages på stedet,
mange barn fikk et næringsrikt måltid. De fikk også
kosebamser, tannbørster og tannkrem.
Vi var med på Medical Mission i fengsel, dette er
for kvinner og menn, de fikk legehjelp, medisiner,
vitaminer, briller, kaffe og kjeks. Vi fikk servert en slags

berlinerboller bakt av fangene selv i samme lokale hvor
vi hadde Medical Mission. Ca. 150 fanger fikk tilsyn
denne dagen, ﬂest menn, to svært alvorlig syke, aktuelt
med innleggelse i sykehus.
Vi traff en mor, hun satt i varetekt, ektemannen var
død, hennes fire barn på 5, 7, 12 og 13 år har fått plass
på barnehjemmet til MAMAs.
Det skulle være Medical Mission i et forferdelig slum
område et par dager etter at vi dro hjem. Innkjøp på et
stort marked fikk vi være med på. Slippers, håndklær,
briller og såpestykker ble kjøpt inn, en livat og artig
opplevelse å være med på. Fem familier i dette samme
området fikk ris, corned beef og såpestykker dagen
før vi dro hjem. En gutt med CP fikk rullestol, han lå
hjemme på en bar skumgummi madrass i et skur av en
bolig med jordgulv. Dette var spesielt sterkt for oss alle.
MAMAs driver tre førskoler, en inne på senteret og to
ute i slummen, vi fikk besøke en av disse. Her var det
førskole og ’drop in’ senter, tilbud om ulike aktiviteter,
kurs i ernæring, familieplanlegging, gudstjeneste på
søndager. 32 barn gikk på denne førskolen. Læreren
deres var på besøk i Norge for to år siden, hun har
jobbet for MAMAs i 21 år.

Det er sosial arbeiderne tilknyttet MAMAs som til
enhver tid fanger opp hvor det skal ytes hjelp, dette i
samarbeid med kontaktpersoner ute i slumområdene.
Strikkede tepper og luer, en glede å ha med i sekkene
våre og få dele ut på vår vandring i slummen og på våre
turer i MAMAs nærområder. Så mange glade mottakere.
Igjen takk for at vi får være med i dette viktige arbeidet,
opplevelser og inntrykk skal vi nå raust dele med oss,
fortelle om bl. a. når vi arrangerer MAMAs kvelder på
Tromøys Menighetshus senere denne våren.
Anne Margrete Vågsnes, Kari Landbø Sæther

Du finner også nyhetsbrevet
på hjemmesiden vår:

www.mamachildren.org

Hei, kjære venner av
Rachels arbeid på
Filippinene!
Styret har igjen ønske om å møte og se våre
trofaste støttespillere ansikt til ansikt. Vi
kombinerer også denne gangen arrangementet
med Skjærgårdssang i Langesund, 9.–11. august.
Vårt møte begynner lørdag 10. aug. klokka 12:00, i Skoglia
14 i Langesund, like i nærheten av Skjærgårdshallen. Møtet
vil vare ca 2,5 time. Vi samles til informasjon om arbeidet
på Filippinene, presentasjon av styret, samtale om arbeidet i
Norge og tur til Filippinene i 2020. Innimellom blir det kaffe
og kaker.

Påmelding
Vi trenger påmelding til dette møtet i løpet av juli og til dere
som trenger overnatting, vil vi prøve å være behjelpelige med
det i Bamble, både på hotell og privat.
Påmelding til Jostein Gjærum, e- post: jostein@gjarum.net
eller sms/tlf.: 915 67 400.

Jostein Gjærum
Styreleder

Astrid Berntsen
Daglig leder

Kjære støttespillere!
Jeg brukte samme overskrift i brevet vi sendte ut i mai, og må med en gang takke alle dere
som har sendt oss en ekstra gave den siste måneden. Det har kommet inn nærmere 250
000 kroner i slike gaver. Vi er utrolig takknemlige på vegne av arbeidet på Filippinene, og må
få sende en stor takk til hver enkelt av dere!

I fjor høst ﬁkk vi som stiftelse godkjenning fra Innsamlingskontrollen. Det betyr at vi tilfredsstiller deres krav til
seriøse aktører i bistands-Norge, og vi kan bruke deres logo for å ﬂagge dette.
Skattefritak: Vi ﬁkk også en godkjenning av Skatte etaten, slik at våre givere får skattefritak for gaver til MAMAs.
For at skattefragraget skal gjelde for deg, krever myndighetene at vi registrerer gaver på personnummer. Ønsker du
skattefradrag på dine gaver, må du sender ditt personnummer skriftlig på e-post l jostein@gjarum.net eller i brev til
Jostein Gjærum, Quinsgaardsgate 29, 3960 Stathelle.

En liten hilsen
fra Oasen kafé
Sigrunn Landro Olsen og Kjellfrid Kverme er
trofaste gjester på kafeen hver torsdag. De møtes
som oftest torsdager sammen med noen ﬂere
damer. De forteller at den dagen i uke føles som
”litt hellig” for da prøver de å prioritere den til
kafebesøk.
Maten er veldig god, og da «koser vi vårs» – som vi
sier i Skiensområdet. Det er også mange andre som
kommer igjen og igjen. På Oasen har vi godt besøk,
men det er plass til ﬂere. Vi serverer deilige smørbrød,
bløtkake og salat. På noen av de andre ukedagene
(utenom torsdag) serveres det også middag. Vi tar også
imot bestilling på snitter og bløtkake. Hver torsdag går
overskuddet av salget til det arbeidet MAMA’s driver
på Filippinene. De andre dagene i uka er det Signe
Søvde og hennes medhjelpere som er i kafeen. Da går
overskuddet til hennes hjelpearbeid i Kenya. De har
også en bruktbutikk som er verd et besøk. Sender en
hilsen til alle som leser dette og takker for all støtte vi
får til arbeidet. Det varmer, gir oss arbeidsglede og lyst
til å fortsette.
Birthe Soﬁe B. Sørensen
Styremedlem

Gode hjelpere i kafeen: Liv, Solveig, Tatanja, Ellinor
og Birthe Soﬁe.

Vær hjertelig velkommen til
Oasen kafe på Borgåsen.
Borgåsen ligger mellom
Skien og Porsgrunn.

RETURADRESSE:

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

Velgjerningskonsert
i Moster Amfi
Fredag 24.mai gikk turbussen fra Grenlandsområdet i Telemark, over fjellet til Bømlo i
Sunnhordland. Styreleder i MAMA’s Jostein Gjærum
var sjåfør og fikk alle deltakerne trygt på plass på
Almås hotell på Stord.
Lørdag ble det rundtur på Bømlo for å bli litt bedre kjent med
kommunen ute i havet. Etter rundtur, litt mat og omvisning
både i Moster gamle kirke og i kirkehistorisk senter kunne
konserten begynne.
Tema for konserten var kjærlighet og barmhjertighet.
Konserten inneholdt mektig sang av det lokale mannskoret
Havdur med sin dirigent Bjørnar Kvalsvik, fantastisk
pianomusikk ved Andrè Eide fra Stord, solosang av Torhild
Skottheim og Solveig B. Gudmundsen. MAMA’s sitt arbeid på
Filippinene ble presentert via bilder og ord av Gunhild Dobbe
og Bjørg Dåsvand Nuland.
Konsertdeltakerne hadde også mulighet til å kjøpe nydelig
kunst av Reidar Kolbrek fra Rauland i Telemark. Alle
salgsinntektene både fra kunsten, bøker og «fengselsvarer»
fra Filippinene gikk direkte til MAMA’s sitt arbeid. Vi fikk en
ettermiddag som beriket oss på alle måter. Vi er stor takk
skyldig til alle som gjorde konserten mulig og alle som gav så
rikelig av sine midler for å støtte vårt hjelpearbeid blant de
fattigste på Filippinene.

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

www.etn.no

MAMA Children’s Center of Norway

www.MAMAchildren.org

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, Gunhild Dobbe, Bjørg Dåsvand Nuland,
Birthe Sofie Bunkholt Sørensen, Ove Aarnes Tvedt,
Bente Brinchmann.

