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«Dette er min hverdag.
Takk for at du støtter MAMA’s !
Det betyr at jeg kan få næringsrik mat,
klær på kroppen og sko på føttene.»

Ferske
inntrykk
fra Cavite
Nettopp hjemkommet fra Manila, sitter
jeg og kjenner på en stor rikdom. Tenk
at jeg skal få lov til å være en del av det
store arbeidet som heter MAMA’s.
Jeg sender en takk til Gud som ledet meg
dit. Samtidig takker jeg alle dere som
støtter arbeidet på forskjellige måter.
Det er mange kreative mennesker som
bidrar. Rett før jeg reiste fikk jeg ca 100
strikkeplagg fra 3 damer i godt voksen
alder, de er over 90 år. Tusen takk til dere!
På senteret og på sykehuset er det full virksomhet
dagen lang. Det skjer mye positivt, men det er
trist å oppleve dødsfall som kanskje kunne vært
forhindret hvis vi hadde hatt en ambulanse ved
sykehuset. Vi har et inderlig håp om at vi snart skal
ha nok penger til å få på plass en ambulanse.
Jeg vil nevne en opplevelse jeg hadde sammen
med Aldrin, en av våre kjekke ungdommer. Han
er veldig flink til å tegne og male. Han fikk noen
penger av meg, de ville han gjerne kjøpe tegneog malesaker for. Det var moro å bistå han og
kameraten Ninio. Vi dro til kjøpesenteret og fikk
gjort våre innkjøp. Gleden var stor da jeg inviterte
på lunsj på en kafe. Det er ikke ofte det skjer for
disse unge guttene.
MAMA’s har fast besøkstjeneste i 3 ulike fengsler
hver uke. Pastorekteparet Connie og Rich er trofaste
i denne tjenesten sammen med et lite lovsangteam
av ungdommer.

På handletur: Birthe Sofie, Aldrin og Ninio.

Mor til 4 av barna på barnehjemmet vårt soner sin
straff i et av fengslene. Hun er så glad for at barna
blir tatt hånd om.
En dag fikk barna være med å besøke sin mor. De
fikk være sammen i ca en time. Det var godt å få
gi hverandre en lang og god klem. Det var en sterk
opplevelse for både store og små. I bilen hjemover
fikk jeg sitte ved siden av den minste gutten og
etter en stund sovnet han i armen min. Slik kunne
jeg være «reservemamma» for han en liten stund.
Jeg hilser dere alle med et ord fra Ordsp.
«Lær den unge den vei han skal gå, så viker han
ikke fra den når han blir gammel».
En stor hilsen og tusen takk for all støtte til dere alle!
Birthe Sofie Bunkholt Sørensen
Styremedlem

Barnas Fredspris
i Manila
Vi er så heldige å få muligheten til å reise til Manila
med Barnas Fredspris denne høsten. Vi setter pris på
at «MAMA’s’s Hope Heaven of Norway» tar oss godt
imot og lar oss få bo hos dem. Denne turen har vi
forberedte godt og gledet oss mye til. Vi har samlet
inn ﬂere store vesker med klær, masse sko og mange
leker. Vi har tenkt mye igjennom det vi skal oppleve,
og er klare over at vi kommer til å se mye trist og
kanskje litt fine ting også. Det blir også litt rart å
reise så langt uten foreldre, men vi tror og håper at
vi blir mer selvstendige av det.
I dag dro vi til et slumområde hvor vi skulle gi klær, sko
og bli med på «feeding». «Feeding» er en ordning hvor
underernærte barn får ett næringsrikt måltid en gang i
uken.
Vi kjørte en god stund med mye kaos rundt oss
på humpete veier, i en bil uten air condition i 34
varmegrader. Bilen var stappfull av både mennesker
og klær. Det var mye spennende og annerledes å se
ut av bilvinduet. Da vi kom fram og gikk ut av bilen,
ble vi veldig overasket. Det var fullt av søppel overalt
og nesten ingen trær eller noe grønt. En ekkel lukt av
brent søppel, avføring og eksos svei i nesa og gjorde oss
kvalme. Vi så bare masse søppel før noen voksne og barn
kom og møtte oss. De tok oss med ned til ett stort bord
under et tak, hvor mange barn satt klare for mat med
skje i hånda.

Tur etter tur fikk de kylling, grønnsaker og ris. Vi visste
ikke hvordan vi skulle reagere, for det var både hyggelig
og veldig trist å se det vi ble møtt med. Familiene bodde
i «hus» laget av blikkplater, gamle materialer og plastikk
og de eide ikke mye. Men på tross av hvor fattige de var,
møtte de oss med ett smil og var bare glade.

Førskolen vår (BFP) som ligger rett bak sykehuset.

Barna løp rundt og hadde det gøy. Det ble mye kaos
når vi åpnet en stor koffert av sko, for det var noe alle
ønsket seg. Det var dessverre ikke nok til alle. Klærne ble
også delt ut, men det var vanskelig å ha kontrollen på
hva som ble tatt. Vi ble innmari lei oss når vi så at noen
ikke hadde fått noen klær, så vi ga dem noen smykker
som de ble veldig glad for. Vi var både litt triste og glade
når vi gikk derfra. Det er ingen tvil om at vi hadde fått
mange nye tanker allerede.
I dag var dagen for å møte skolene vi støtter. Vi dro rett
ut til førskolen i Dasmarinas. De møtte oss med et stort
smil og sang og dans. Vi sjekket at pengene var blitt
brukt til det de skulle, og etter det ga vi dem kjeks, juice
og bananer som de ble veldig glade for. Da vi dro videre
vinket de og sa fint ha det til oss.
Turen gikk videre til førskolen i Boracay hvor stolte
og takknemlige mødre tok oss med inn til barna og
klasserommet deres. Barna danset og sang også for oss.
Dette var en gjeng med mye energi som hoppet og løp
rundt hele tiden. Vi ga bananer, juice og kjeks til de også.
Det var veldig hyggelig å møte alle de snille og søte
barna på førskolene. Før vi dro hjem igjen, tok vi en liten
tur gjennom Manila sentrum.

En dag hadde vi planlagt og fått beskjed om at vi kunne
være med på en vanlig skoledag, men på grunn av
forberedelser og eksamen ble det ikke noe av dessverre.
Derfor ble det endring i planene og vi dro til førskolen
som Barnas Fredspris har bygget.
Alle barna som går på denne førskolen er de fattigste fra
slummen, og noen av de er foreldreløse. Skolen er veldig
godt tatt vare på både ute og inne. I tillegg til førskolen
har vi bygget en skyggehytte som ligger ved siden av,
hvor foreldrene sitter og venter mens barna er på skolen.
Etter tur lager også foreldrene mat til barna.
Vi kom til skolen og læreren presenterte oss. Barna var
ganske sjenerte, men samtidig litt nysgjerrige på oss.
De sang og danset litt før vi fikk gleden av å snakke litt
foran alle. Vi valgte å fortelle litt om Norge, årstidene
vi har og noen dyr. De ble veldig fasinert over snøen og
reinsdyrene. Vi sa også litt om kongen og dronningen.
Etter at vi hadde snakket og fikk gitt ut tegnebøker
merket vi at barna ble mer trygge på oss. Vi hjalp dem å
fargelegge og velge farger. De prøvde å snakke med oss
på tagalo, men vi forstod ikke. Vi måtte kommunisere
med kroppsspråk og litt oversetting fra læreren. Læreren
heter Ellen og hun er veldig flink og respektert, og hun
hadde bursdag denne dagen.
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Bursdagsfeiringen ble organisert av foreldrene med god
mat og drikke, musikk og kake. Det var veldig koselig,
Spesielt fordi barna der sjeldent får oppleve spennende
ting. Når det først er bursdager, lager de en ekstra stor
fest ut av det. Vi fikk faktisk tårer i øynene og vi var
utrolig rørt og stolte over hva vi i Barnas Fredspris har
fått til.

frem til. Vi besøkte barnehjemmet og hadde med
oss mange gaver. Vi spilte basketball, danset, gjorde
forskjellige leker og hadde det kjempegøy med både
de eldre guttene og jentene. På den korte tiden vi
var sammen ble vi alle veldig gode venner og det var
innmari trist å si «HA DET», for vi visste at vi kanskje
ikke kom til å se dem igjen.

Senere på kvelden dro vi ut for å spise i Manila. Det var
masse lys og det var veldig tydelig å se at dette var den
rike delen av Filippinene. Siste dagen vår i Manila valgte
vi å bruke til å bli med på «feeding» igjen.

Etter denne turen sitter vi igjen med mange nye tanker.
Tanker om hvor urettferdig midlene i verden er fordelt,
og hvor heldige vi i Norge er. Men uansett hvor lite
noen har, er de fortsatt veldig takknemlige og glade. Det
var veldig fint å se at de klarer å gjøre det beste ut av
situasjonen de er i.

Denne gangen dro vi på ett annet sted enn første gang.
Vi parkerte utenfor noe som virket som en garasje.
Kontrastene fra disse to stedene var veldig store. I
stedet for bare masse søppel minnet dette mer om en
veldig «sliten» gate. Vi gikk forbi mye forskjellig. Alt fra
åpne hus, små kiosker og ett lite datarom før vi ble tatt
med inn til en kirke. Der satt mange mødre, barn og
bestemødre klare for mat. Her hadde vi også med to
store vesker med klær og litt sko. Vi delte ut dette på en
mye bedre måte enn den første gangen, vi hadde mer
kontroll og fikk fordelt klærne veldig bra. Alle der passet
på hverandre og respekterte hverandre. De var veldig
takknemlige og vi dro med bedre samvittighet.
Men på en litt rar måte følte vi at det var litt dumt å
gi så mye klær til de som kanskje ikke trengte det som
mest.
Hvis vi hadde dratt til dette siste stedet først hadde
vi nok tenkt at de ikke hadde mye og at de var veldig
fattige, men siden vi tok det aller verste først fikk vi
ett annet perspektiv på ting. Fordi at de hadde ett lite
datarom, og i det hele tatt murhus med tak, virket det
mindre kritisk. Det første stedet var veldig tydelig en del
av slummen, men det siste stedet var jo også det. Dette
fikk oss til å tenke over at slum er en fellesbetegnelse
på store omeråder hvor de lever i dårlige forhold og
omgivelser og ikke behøver å være fjell av søppel.
Senere denne dagen gjorde vi noe vi hadde sett veldig

Da vi kjørte over broen til Manila sentrum kunne vi se
forskjellene veldig tydelig. På den ene siden var det store
skyskrapere, gullfargede bygninger og store kasinoer.
Når vi snudde hodet til den andre siden var det slum og
fattigdom så langt øyet kunne se. Det var ganske tøft å
se kontrastene så tydelig.
Selv om alt ikke har gått helt etter planen, har dette
vært en minneverdig og lærerik tur vi kommer til å
huske. Det gjør oss stolte og rørte når vi tenker over alt
det vi har oppnådd og alle dem vi har gledet gjennom
Barnas Fredspris. Det at disse barna får gått på skolen
gjør fremtiden deres lysere.
Vi tror også at vi selv har vokst som personer, og vi har
åpnet øynene mer for det som er rundt oss etter denne
turen.
Emilie Aguirre Svenkesen, Marte Brubakken Johannessen
Elevrepresentanter fra Barnas Fredspris

Tankene
som bare kom
– etter opphold
i Cavite
Tankene bare kom etter reisen til landet hvor
følelsene får fritt spillerom. Følelser som normalt
ligger i dvale for nordmenn. De kommer som regel
aldri frem her hos oss. Du har aldri behov for å
bruke dem.
På Filippinene møter du fort disse følelsene daglig. Prat
med folka, lytte til folka, forstå folka, gi dem vann og litt
å bite i. Da kommer fortroligheten.
Jentene fniser, gutta gliser, mennene ser og damene gir
klemmer mens du ler. Lyse folk, selv om du er aldri så
brun, ja det vekker oppsikt.
Alt de har er ørsmå opplevelser av lykke, av og til i
en hverdag du aldri vil oppleve. Glad kan du være for
tanken å leve som mange gjør her, er helt utenkelig.
Å reise hit gir ikke sydenstemning i strandstol med
paraplydrinker og flust med luksus. Sol kan du få
massevis av. Hvis du ikke er på plass i regntiden da.
Men varmt er det.
Du finner paraplydrinker, strandstoler og luksus også.
Men ikke der hjelperne i MAMA Children Center
of Norway befinner seg. De er som regel ute blant
lokalbefolkningen.
Det er fint å være på bølgelengde med
lokalbefolkningen. Det er stas å bli tatt imot her. Det er
også stas å ha de lyse folkene på besøk. Det er oss det.
Du merker fort om de liker å ha deg på besøk. Det vises
fort. Da kommer de med det de har. Gir bort det beste
de har. Selv om det er det de skal klare seg på neste
dag.
Du kan fort få vond smak i munn og sinn. Det kan fort
gi deg tårer på ditt kinn. Målet for å reise til MAMA’s og
Håpets Havn er for å hjelpe. Alle de som trenger det.
Du kan ikke hjelpe alle, men du kan gi noen ett bittelite
gnist av håp.

Håp må vi alle ha. Har vi ikke det, så mister vi alt. Håp
om at alle skal kunne vite at de har klær og mat neste
dag.
Gir du bittelitt av det du har, så hjelper du mange. Det
beste av alt er at her kommer midlene frem. Ikke noe
går til spille. Bortsett fra noen få prosent til den norske
stat for juridiske forhold ingen kommer bort fra.
Da holdes det liv i sykehus, barnehjem, eldresenter
og førskoler. Hjelp til folk i landsbyer, fengsler og ved
katastrofer, vær sikker MAMA’s er der.
Tusen takk til dere alle som har vært med på det. Det er
noe å tenke på det.
Takk for nok ett besøk.
Karl Rønjom

Ove Tvedt og hans gode hjelparar i full gang med utdeling av
gevinstar.

MAMA’s basar
på Valen
28. september 2019 vart det på ny arrangert
MAMA’s basar i kyrkja på Valen. Dette er tredje
året vi lagar til basar for MAMA. Sidan me har
mange filippinske kvinner med i komiteen blir det
og litt «filippinsk» over basaren.

På basaren vart det vist ein video som synte dei ulike
arbeidsområda me har på MAMA Children Center of
Norway. Frå utdeling av stipend, servering av
næringsrik mat, evangeliseringsarbeid i fengsler og
feiring saman med barna på Hopes Haven. Alt med
påminning om «- at det de gjorde mot ein av mine
minste små, har de gjort imot meg».
Gevinstane er mykje handarbeid og tradisjonelle
basar-gevinstar, gitt av personar som vil støtta
arbeidet, men lokale butikkar og bedrifter bidrar og
mykje. Ein del av det me handlar når me er på besøk i
fengsla i Manila, får og nye eigarar denne kvelden.
Me er ein fast gjeng på ti til tolv som «tenkjer basar»
nesten året rundt og då vert det ein samansveisa gjeng
som har det triveleg saman.
I år fekk vi inn nesten kr 80 000 til driftskontoen for
MAMA’s, og det er me svært takksame for! Vi reknar
med ny basar i slutten av september neste år også.
Velkommen innom då!
Ove Tvedt
Styremedlem

«Basar-gjengen» i arbeid.

RETURADRESSE:

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

Styret i MAMA’s ønsker å sende en hjertelig
hilsen til dere våre trofaste støttespillere og
ønske dere en fin adventstid og en velsignet god jul.
Tusen takk for alle gaver gjennom året 2019!

Velgjerningskonsert på
Sotra 23. mai
MAMA’s ønsker igjen velkommen til
Velgjerningskonsert, denne gang i Landro
kyrkje på Sotra 23. mai. Det blir deltagelse fra
både lokale og over-fjellet-flytta-sangere og
musikere. Konserten starter kl. 17:00.
Til konserten arrangeres det tur fra Grenland
21.–24. mai i samarbeid med LB-Tur Telemark.
Turpris i dobbeltrom inkl. halvpensjon blir
kr. 4 550,-. Tillegg singelrom kr. 1 000,Påmelding tur før 30. mars til:

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

www.etn.no

Tlf.: 35 99 65 55
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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: Solveig Gudmundsen,
Gunhild Dobbe, Bjørg Dåsvand Nuland, Birthe Sofie
Bunkholt Sørensen, Ove Aarnes Tvedt.

