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Sykehuset fremstår i ny drakt etter en stor 
“ansiktsløftning” som ble mulig takket være 

den store gaven fra Jotun Filippinene. 

Tusen takk til Jotun fabrikker!



I dag blir det utlodning og åresalg, salg av kaffe, 
kaker og smørbrød. Styret består av leder Ann-Elise 
Prestvik, Torunn Roheim Ødegaard, Hulda Hansen, 
Hild Kjønnsø og kasserer Karin Kvarsnes Pedersen.

Kasserer har full oversikt over hvor mye denne 
tverrkirkelige foreningen på Rørvik har samlet  
inn. Fra oppstart seinhøstes 2002 og fram til 
utgangen av 2018, er det samlet inn nærmere  
kr. 820.000. Det er mye og sier noe om givergleden 
fra menneskene som kommer fra Rachels 
hjemkommune. 

De forteller at foreningen samles ca. hver 6. uke 
på ulike steder i lokalsamfunnet. Gjennomsnittlig 
er det ca. 30 personer tilstede. I tillegg har de en 
«Trøste & bære» samling for damer i desember. 
«Det er jo det vi gjør, vi trøster og bærer enten 
det er her i Norge, eller ved å sende bidrag til 
Filippinene for at noen skal få det bedre», sier de 
med et smil. 

Lørdagskafèen ledes av Ann-Elise, og åpningssangen 
satte fokus på noe viktig. «Râck mej din hand, vi har 
samma vâg att gå, Râck mej din hand, vi har samma 
mål att nå. Gløm alt som skiljer, och låt  
oss tânka på; Vi behøver alla varann».  

Stor aktivitet 
for en god 
sak

Ja, vi behøver virkelig hverandre, enten vi er gammel 
eller ung, fattig eller rik som det står i sangen. 

Det er et privilegium å få møte trofaste 
støttespillerne, vise bilder og formidle alt det gode 
arbeidet som blir gjort gjennom MAMA Children’s 
Center Of Norway. Stiftelsene Hopes Haven og 
MaMa Rachels Hospital of Mercy gir håp for en 
bedre fremtid for så mange mennesker. 

Våre dyktige filippinske medarbeidere forstår og 
kjenner til hvor behovene for hjelp er størst. De 
er avhengig av vår økonomiske støtte, og vi er 
avhengig av at de lokale gir hjelp til sitt folk.  

Det var en glede å besøke gjestfrie mennesker i 
vakre Rørvik. Det gir inspirasjon til fortsatt arbeid. 

Nå står høsten for tur med oppstart av foreningsliv 
og ulike arrangement. MAMA’s takker alle dere 
som på ulikt vis støtter arbeidet på Filippinene. Jeg 
ønsker å sitere Galaterne 6.9 hvor det står: «La oss 
gjøre det gode og ikke bli trette. For vi skal høste i 
sin tid, så sant vi ikke går trett».

Bjørg Dåsvand Nuland
Styremedlem

Det er 15. juni, og jeg sitter og 
småsnakker med medlemmer i styret 
til «Rachels Venner» i Nærøy og Vikna. 
Forberedelser til Lørdagskafèen i Rørvik 
Baptistkirke er i full gang. Bordene står 
nydelig dekket til 60 personer, og når 
arrangementet begynner er det ikke 
mange ledige plasser. 



3. juni i år fekk eg denne meldinga:
«Hei – vi i Kvinnheradrussen 2019 ynskjer å donera 
overskotet  etter russerevyen til  MAMA Children 
og det arbeidet de gjer. (smilefjes). Det er om lag kr 
40.000. Kan du ta kontakt med meg når det passer?» 
Helsing Ida Prestnes – økonomiansvarleg 
i russestyret.

Eg vart så glad,- tenk dei hadde oss i MAMA som 
førstevalg! Tysdag 11. juni avtalte me eit møte på 
Kvinnherad vidaregåande skule på Husnes.  Lokalpressa 
vart også invitert. Journalist Jonn Karl Sætre i 
Kvinnheringen stilte opp, og frå russestyret møtte fi re 
jenter. Dei spurde om arbeidet vårt og eg fortalde litt 
om Rachel Trovi sin oppstart i Manila og kva dette 
arbeidet har vakse til. 

Jentene ville gjerne høyra kva arbeid me no driv. Med 
utgangspunkt i Matteus 25, vers 35 – 36:

Raus gåve frå
russen i Kvinnherad

«For jeg var sulten, og dere ga meg mat; 
jeg var tørst, og dere ga meg drikke; 
jeg var fremmed, og dere tok imot meg; 
36 jeg var naken, og dere kledde meg; 
jeg var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, 
og dere besøkte meg». 

fortalde eg om barneheim, utdanning, matutdeling, 
fengselsbesøk, sjukehus og dei ulike sosiale 
hjelpeprosjekta våre. Jentene fortalde at dei hadde høyrt 
om MAMA’s,  at eg var engasjert i  det arbeidet. Dei  var 
samde om at det kjennest betre å gi til ein organisasjon 
som har ein link her i Kvinnherad.

MAMA takkar for denne fl otte gåva til drifta vår.

Ove Tvedt
Styremedlem

På bildet fra venstre: Helene Bennes, Vibeke Escher, Rikke Løland Sælen, Ida Prestnes og Ove Tvedt.

www.mamachildren.org

Du fi nner også nyhetsbrevet
på hjemmesiden vår:



Det hele startet med ideen om å lage til et 
loppemarked til «Shantey-festivalen» som skulle 
arrangeres 5.–7.juni i 2015. Kari Mette Ringdal 
Helle gikk i gang og fi kk låne et lokale som stod 
tomt bak Bamlebanken i Langesund. Loppemarked 
ble det, og i tillegg ble det så mye mer.

Årene har gått, det har blitt bruktbutikk og julemarked. 
Stadig fl ere mennesker er blitt involvert, de stiller opp 
og gjør en stor jobb for MAMA’s. 

Det er «utrygt» å være kollega med Kari Mette, 
da kan det fort skje at du får spørsmål om å jobbe 
i bruktbutikken, og alt arbeid som skjer der er 
gratisarbeid. 

Denne sommeren har de hatt åpent hele uka, og det 
har gitt gode inntekter til arbeidet. Flere av de som 
jobber trofast i butikken har fått være med på en tur til 
Filippinene og slik fått se med egne øyner hva pengene 
fra butikken blir brukt til. 

To av disse damene er Anne Lise Nordstrøm og May 
Berglund. De besøkte Cavite i februar 2019, og de fi kk 
være med på litt av hvert. 

De var med ute i slumområdene og fi kk være med på 
matutdeling til barna. 

På tomten ved sykehuset fi kk de se at det ble bygget og 
åpnet et nytt hønsehus bak sykehuset. Vi har lenge hatt 
veldig «frittgående» høner, nå har de fått et godt sted 
å være. Der kan både høner og kyllinger være trygge for 
løse hunder og katter. En av hønene fi kk navnet «Anne-
May», oppkalt etter de driftige butikkdamene!

Anne og May trives veldig godt i Bruktbutikken, de 
koser seg sammen med kundene som kommer innom, 
og de fi nner denne hobbyen svært meningsfylt. Kanskje 
blir det fl ere turer til Filippinene, det vil tiden vise. 

Det hele kommer nett an på om de får fri av Kari Mette 
til å reise, fra butikken.

Bruktbutikken
i Langesund



Bruktbutikken til inntekt for MAMA’s
Åpent torsdag–lørdag  11–16 (15)

Velkommen!

Du kan også bidra, med pent brukt ting og tang. Dine ting kan bli mat og 
utdannelse til fattige familier i Manila område. Vi tar også imot fra dødsbo  

og større opprydninger. Vi henter i Telemark.

Manilabutikken
i Langesund

Ring Kari Mette tlf.: 41 56 68 35  
eller May tlf.: 90 11 63 59



Vi er nå ferdige med vår helsefremmende praksis 
som vi er så heldige å ha fått tilbrakt i Cavite. 
Etter disse fire ukene sitter vi igjen med mange 
inntrykk. 

Vi har fått kjent på sorg og urettferdighet, men også 
mye glede. Som sykepleierstudenter har vi nå fått erfart 
de store forskjellene som skiller Norge og Filippinene. 
Et eksempel på dette er alvorlig syke barn som på 
grunn av fattigdom ikke har mulighet til å få den 
behandlingen som er nødvendig. Vi ser også hvordan de 
dårlige boforholdene påvirker helsen. 

I løpet av disse fire ukene har vi vært på barnehjem, 
eldrehjem, sykehus, medical mission i fengsel, og 
feeding og medical mission i ulike slumområder.

En hilsen fra 
sykepleierstudentene våre

Det var særlig trist å reise fra barna på barnehjemmet. 
Vi har tilbragt mye tid med de yngste og blitt veldig 
glad i dem. Det er godt å se at alle disse barna får god 
hjelp og mulighet til utdanning.

Vi er svært glad for å ha fått mulighet til å ta praksisen 
hos Mamas Hope. Vi er imponert over hvor mye de gjør 
for så mange mennesker og synes det er fint at vi også 
har kunne være med dem og bidratt. Vi har blitt kjent 
med utrolig mange fine mennesker og håper at vi en 
dag kan komme tilbake.

Andrea H. Ravndal og Johanne Tjetland



Som nyutdannet sosialarbeider kan det til tider 
være vanskelig å forstå de komplekse problemene 
som forårsaker eller opprettholder sosiale 
problemer, både hjemme i Norge og i utlandet.

I løpet av mine 23 år har jeg vært heldig å få sett mye 
forskjellig. Noen hendelser og øyeblikk setter seg ekstra 
godt i minnet og starter tankeprosesser på hvordan og 
hvorfor ting er slik de er. 

I Norge vil det for eksempel være en selvfølge at en får 
den nødvendige hjelpen man trenger hvis man er i nød. 
Spiller ingen rolle om du befi nner deg på gata eller på 
toppen av et fjell, da helsevesenet vil komme med et 
helikopter dersom det er nødvendig. 

Slik er det ikke over hele verden, hvor en lett 
kan glemme at vi i Norge ikke representerer en 
normalstandard, men tvert imot et unntak. For det er 
ikke en selvfølge at man får den nødvendige hjelpen 
man trenger dersom man er i nød. Vi snakker da ikke 
om mangel på vilje, men mangler på nødvendige 
ressurser.

MaMa Rachels´s Hospital of Mercy hjelper mange 
mennesker, ikke minst gir de hjelp til de som selv ikke 
har råd til å betale for medisinsk behandling. Da jeg var 
på besøk hos MAMA`s før jul 2018, så opplevde jeg at 
en 16 år gammel jente døde på akuttmottaket. 

Spleisen – innsamling
til ambulanse

Dette skjedde i påvente av en ambulanse for transport 
til et annet sykehus som kunne gi henne nødvendig 
avansert akuttmedisinsk behandling.
På bakgrunn av dette innså jeg hvor viktig det var at 
en prøver å skaffe tilveie en ambulanse til sykehuset 
slik at transport for videre behandling er tilgjengelig 
for alvorlig syke pasienter som må overføres til andre 
sykehus for å motta livsviktig spesial behandling. 
Denne type hendelser går sterkt innpå en.

Jeg foreslo og fi kk aksept for at det ble opprettet 
en innsamlings annonse gjennom Spleis for innkjøp 
av ambulanse til sykehuset. Dette er en norsk 
folkefi nansierings tjeneste for å samle inn penger til 
bla. veldedige formål.  En av fordelene ved å benytte 
«spleis» er at budskapet spres gjennom sosiale medier.  

Til sammen så ble det samlet inn over 40 0000 kr og 
dette tenker jeg er et brukbart bidrag for å kunne gå til 
innkjøp av en ambulanse til Mama Rachel´s Hospital 
of Mercy.

Med en ambulanse så håper jeg  at organisasjonen kan 
utvide sin medisinske ekspertise og fortsette å gjøre 
den fantastiske jobben de gjør i dag.

Malin Brinchmann 
Frivillig



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: Solveig Gudmundsen, 
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:

Aktiviteten på sykehuset øker måned for måned. 
Hver måned får styret i MAMA’s tilsendt både 
økonomiske rapporter som viser hvordan pengene 
er brukt, men også rapporter som forteller oss 
detaljer når det gjelder antall pasienter på de ulike 
«avdelingene» på sykehuset.

Det er administrativ leder Daisylyn (Daisy til hverdags) Driz 
som er ansvarlig for alle rapportene. Selvsagt vil tallene 
svinge fra måned til måned. Her er noen av tallene fra juli 
mnd. dette året. I løpet av juli var det 96 pasienter som ble 
lagt inn på sengepostene våre (12 senger), mot 54 i juli 2018. 
Det var 806 som oppsøkte legevakten vår, mot 819 i juli 
2018. Det var 43 som fikk tatt ECG, mot 62 i juli 2018. 
41 pasienter var inne til undersøkelser med ultralydmaskinen, 
i juli 2018 hadde vi ingen ultralydmaskin derfor var tallet 0. I 
løpet av juli ble det født 4 barn, men tallet var 0 i juli 2018. 
Vi ønsker at vi kunne få flere mødre til å føde sine barn på 
vårt sykehus, men dette er ikke bare enkelt. 

Vi mangler en utstyrt operasjonsstue. Rommet står klart, 
men det er helt tomt. Til denne tid har vi manglet penger til 
å kjøpe inn det som kreves av utstyr. Det betyr at dersom en 
fødende mor skal komme til å trenge et operativt inngrep, 
må hun overføres til et annet sykehus. Halvårsrapporten 
viser at 4938 pasienter – nær 5000 mennesker - har mottatt 
medisinsk hjelp i tiden januar til ut juni.

Vi takker for all støtte og hjelp dere gir slik at vi kan drive 
sykehuset og utvikle gode hjelpetilbud til de som trenger vår 
hjelp.

Astrid Berntsen 
Daglig leder MMCCN

Travle dager på sykehuset


