
BuildAid oppdatering februar 2020 

Etter ferdigstillelsen av barnehjemmet i Freetown i Sierra Leone bar det hjem igjen til 

Bremanger. Men bare etter noen dager bar det østover, først til Bangkok, så videre til 

Filippinene og hovedstaden Manila. Dessverre måtte jeg reise alene, grunnet Ingfrid ikke 

var helt i form, men heldigvis gikk det bare to uker så var hun på plass. 

Oppdraget i Manila har vært å bygge nytt kjøkken til den norske organisasjonen MaMa. 

 MaMa er en 39 år gammel organisasjon som er 

bygd opp på den legendariske Rakel Trovik sin 

innsats for de trengende i slumområdene rundt 

Manila. 

Rakel og hennes stab bygde opp barnehjem, 

aldershjem og til slutt et sykehus. 

Som de fleste frivillige norske organisasjoner har 

heller ikke MaMa mer penger å rutte med enn høyst 

nødvendig. En ting som da ofte blir forsømt er 

vedlikehold av bygningene. 

 



Allerede før jeg gikk inn porten så jeg forfallet klart og tydelig. 

Vindskiene på hovedbygget var pill råtne, Jeg sa halvt på spøk til Ove Tvedt at få opp et 

stillas, så skifter vi de. 

Etter bare noen få dager var stillaset 

på plass, og vi kunne starte 

utbedringen. 

Men det var ikke bare vindskiene som 

bar preg av alderdom. Hoved pumpa 

på vannhullet viste seg også å være 

gåen. Hva skulle man med nytt 

kjøkken dersom det ikke kom vann i 

rørene?  

 

Ny vannpumpe ble kjøpt inn på BuildAid sin 

regning, og vann kom det rikelig i alle rør. 

 

 



Vel, det var hverken vindskier eller vannpumpe som var hovedoppdraget, men bygging av 

nytt kjøkken. Det vil si, vi hadde endret planene og gått vekk fra planene å bygge nytt, og 

heller bestemt oss for å bygge om et gammelt bygg som de siste årene hadde vært brukt til 

lager og garasje. Takhøyden var for lav så vi bestemte oss for å heve taket på halve bygget, 

det vil si over den delen som skulle bli kjøkken. 

Før min ankomst hadde Ove ansatt 5-6 mann som hadde startet på rivearbeidene og heving 

av veggene på kjøkkendelen. Jeg hadde visum kun for en måned, og skulle alt bli ferdig på 

denne tiden måtte vi ha god fremdrift hver dag.  

Det er alltid spennende å komme til nye arbeidslag og se hvordan de arbeider, og ikke minst 

hvordan de aksepterer meg og lar seg lede av meg som utlending.  

Språket er alltid en barriere, så også her. Det var en mann som var god i engelsk, og han 

opptrådde også som en slags 

formann. Det jeg fort oppdaget var 

at han testet meg på bla. 

arbeidstiden. De skulle starte 

arbeidene kl. 8.00, og slutte kl. 

17.00 + tre mat/hvilepauser. Dette 

ble overhode ikke overholdt, så jeg 

ba dem på en fin måte å skjerpe 

seg. Formannen ble forbanna på 

meg og skjelte meg ut, og sa at 

dersom jeg ikke respekterte måten 

de arbeidet på så sluttet han.  



Jeg sa som sant var at det ville glede meg stort om jeg slapp å se han igjen på 

arbeidsplassen neste dag. Etter han forsvant ble stemningen ikke noe bedre, det vil si de 

startet og stoppet arbeidene noenlunde etter avtalt arbeidstid, men tempoet var på langt 

nær godt nok skulle vi bli ferdig på en måned. 

Et eksempel, 

klokken fem en 

dag hadde vi 

bare to fliser 

igjen å legge på 

gulvet, det ville 

ta maksimum 

fem minutter, 

men alle 

arbeiderne 

unntatt en forlot 

arbeidsplassen.  

Jeg ba han som 

nektet å gjøre 

ferdig de to siste 

flisene (ikke han 

på bilde) om ikke 

å komme på 

arbeid igjen.                                        

Etter det tok jeg i bruk 

et ``språk`` som jeg vet 

alle over hele verden 

skjønner, og det er 

penger!  

Det er ikke første 

gangen jeg har 

avskjediget folk og 

begynt å gi bonus til de 

som lystrer ordre og 

som står på og gjør sitt 

beste.  

Allerede etter få dager var stemningen snudd, og en av de som hadde fått sparken møtte 

også igjen på jobb, og gjorde etter dette en fremdragende jobb! 

 



Ove Tvedt er en mann som virkelig 

fortjener sitt eget bilde og litt omtale i 

denne oppdateringen 

Foruten pengene, kan jeg nok takke 

Ove, et av styremedlemmene i MaMa 

for at vi ble ferdig i tide.  

Ove er pensjonert lærer fra Sunde i 

Sunnhordaland. Et arbeidsjern av en 

annen verden.                                          

Ja, jeg må si det så sterkt at etter å ha 

møtt Ove har jeg måtte revurdert mitt 

syn på lærerne, for å si det rett ut, 

denne karen hadde det ikke bare i 

kjeften ☺! 

I tillegg til det tror jeg ikke det finnes en 

eneste vond tanke i Oves`s hode.      

Han ville aldri kunne drive folkene slik 

som jeg gjør på mine prosjekter rundt 

om i verden, til det er han alt for snill.  

 

 

 

Besøk i fengsel 

Men dagene var ikke bare fylt med arbeid, en 

dag var jeg med MaMa på besøk i to fengsler. 

Det fins utallige fengsler i Manila med sine 26 

mil. innbygger og høy grad av kriminalitet.  

Vi besøkte to fengsler, begge med ca. 2000 

innsatte.                                                                               

Her sitter folk som dyr i bur. Sellene er på ca. 

50 m2, der har de trykt inn ca. 40 fanger.  

 

 

 

 



Kvinnefengselet var faktisk det verst. Hyllene de sov og oppholdt seg på hadde en 

``takhøyde`` på 1,2m, ingen madrasser å sove på. En dame fortalte hun hadde sittet her 

snart i åtte år! En annen fortalte at hun i utgangspunktet hadde forventet en straff på seks 

måneder, nå hadde hun sittet her i fire år og saken hennes var enda ikke komt opp for 

retten… Det ligger langt utenfor min forstand å forstå hvordan de holder ut. 

Det er flere av damene i 

dette fengselet som hadde 

barn på barnehjemmet til 

MaMa.                                  

De satte umåtelig stor pris 

på å høre at det sto godt til 

med barna, og at de hadde 

det bra.  

Som dere ser er det ingen 

gulvplass igjen når alle er 

komt ut av hyllene de 

oppholder seg på. Kun et lite 

toalett, og en bøtte med 

vann til å skylle seg under 

var de sanitære forholdene.                                              

Det som gang på gang 

imponerer meg er smilene 

deres, ikke minst sangene 

de fremfører hver gang vi 

besøker dem. 



Fangene har svært 

få aktiviteter, de 

får ikke lov å spille 

noen form for spill, 

eller andre ting.  

De får lage kunst av 

myke materialer 

som papp og myk 

plast. Jeg kjøpte et 

nydelig bilde av en 

av damene bak 

gitteret.              

Hun fortalte at hun 

hadde fire barn. 

Kan de fire 

knappene kan 

være symbol på 

ansiktene til barna?                   

Uansett det er nok 

sydd inn og malt mang en drøm om frihet i dette bilde.                                                            

Hun hadde nok aldri drømt om at sommerfuglen hennes noen gang skulle fly helt til Norge                                              

Matutdeling på søppelfyllingene 

 

 

 

 

Mange av beboerne på både 

barnehjemmet og på 

gamlehjemmet kommer fra de 

enormt store søppelfyllingene i og 

rundt Manila. Ved å drive 

matutdeling kommer staben hos 

MaMa lett i kontakt med folkene. 

På den måten får de stadig et 

overblikk om det er noen som er 

syke, er utmagret eller for den 

delen forlatt. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barna er en stor arbeids resurs for foreldrene. Ca. 18 øre pr. kg får de for tomme 

plastflasker og papp. Vanlig plast som det er mest av får de ingen ting for. Tenk om 

myndighetene og norsk bistandshjelp kunne økt kiloprisen noen ører og betalt for plasten 

også. Det hadde omgående gitt folk levelige vilkår og spart miljøet for enorm forurensing.  



Boligstandarden er enkel på søppelfyllingene, og arbeidsdagene er fra solen står opp til den 

går ned for både barn 

og voksne. 

Gunnhild Dobbe er 

pensjonert lege, hun 

sitter i MaMa sitt 

styre, og bor store 

deler av året på 

senteret i Manila.  

Gunnhild har alltid et 

våkent blikk når hun 

vandrer rundt om i 

slumområdene. 

Denne dagen fant hun 

blant annet denne lille 

jenta som hadde en 

masse med betente 

bitt og utslett på 

beina. Gunnhild hjalp mora umiddelbart med gode råd og penger til medisiner.                                                                                                   

Gunnhild er en klok dame, hun minte meg ved flere anledninger på en setning som sier:  

                      ``Du skal ikke legge egne mål til grunne for andres trivsel/lykke`` 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ettermiddag var vi med MaMa i 

et annet slumområde, der hadde 

de i tilegg til mat også utdeling av 

sko og klær. 

Lykklig er den som får møte Ingfrid 

med hendene fulle av helt nye sko. 

 

 

Tro hva mamma sier når jeg 

kommer hjem med helt nye sko? 

 

 

 

 

 

 



Barnehjemmet hos MaMa 

MaMa ble startet som et 

barnehjem for 39 år 

siden, utallige er de barna 

som er blitt reddet fra 

slummen og fått en god 

start og oppvekst her. 

De har tre avdelinger, en 

for småbarn 0 til 6 år, en 

fra 6 til 18, denne 

gruppen er delt i jenter og 

gutter. 

Ikke vanskelig å finne 

hjerteknuserer når man 

besøker de yngste 

ungene. 

 

 

 

 

 

Det man fort 

oppdager på 

alle 

barnehjem vi 

har vært, er at 

barna lærer 

seg å være 

delaktig i de 

fleste av 

husets 

arbeider, så 

også her hos 

MaMa. 

 

 



 

Her er en del av guttene på 

barnehjemmet. 

Alle barna går på vanlig 

offentlig skole. 

Vi var og besøkte det vi vil 

kalle for ungdomsskolen. 

Der gikk mange av 

barna/ungdommene. 

Flere ganger hadde barn fra 

barnehjemmet gått ut med 

beste karakterer i klassen! 

Til orientering så hadde 

skolen ca. 8000. 

Det var opptil 80 elever i 

hver klasse, men kun en 

lærer! 

 



Kriminilaiteten er stor i Manila, med bla. faren for at de minste ungene skal bli kidnappet 

har MaMa bevepnet vakt 24 timer i døgnet.                                                                                  

Jeg oppdaget fort at vakta egentlig gikk og kjedet seg, så jeg satte de like godt i arbeid! 

Første gang i Buildaid`s historie at vi har folk med revolver i belte som arbeider gratis for 

oss! Ps. Jeg kranglet hverken på tempo eller arbeidstiden med denne karen ☺! 

Tilbake til arbeidene med nytt kjøkken                                                                                                        

Bilden viser hvordan det gamle 

kjøkkenet så ut. Her har det i 

alle år vært kokt til totalt 60-70 

mennesker ink. betjening.  

 



 

 

Kjøkkenet var nok 

gått ut på dato for 

lenge siden.  

Ledelsen i MaMa var 

redd myndighetene 

ville stenge det av 

hygieniske grunner.    

Min store skrekk i 

dette prosjektet var 

å begynne å 

forskale, støpe og 

flislegge all 

innredning på det 

nye kjøkkenet. Spesielt etter jeg oppdaget ferdighetene og tempoet til de vi 

hadde ansatt. 

Det som reddet oss var en 

ren og skjær tilfeldighet. 

En dag Ove og jeg var i 

byen oppdaget vi en 

blikkenslager som hadde 

utstilt et gass kokeapparat 

i rustfritt stål.                             

Vi stoppet og spurte om 

han kunne lage andre ting 

etter målsatte tegninger? 

Ingen problem, kom med 

tegninger, så skal jeg gi 

dere en fast pris! 

Denne hyggelige, ærlige 

og dyktige karen ble min 

redning i dette prosjektet! 



Etter bare en ukes tid leverte han all innredning til en utrolig lav pris, og til en 

kvalitet man bare kan drømme om, snakk om flaks! 



I tillegg til 

kjøkkenet lagde 

vi også toalett 

med 

dusjmuligheter. 

(Bilde er tatt før 

skilleveggen er 

satt opp). 

 

 

 

 

 

Grunnet de gunstige innkjøpene nøt også 

kjøkkenet på sykehuset godt av vårt besøk. 

Den gamle keramikk vasken tilfredsstilte på 

ingen måte dagens krav til hygiene. 

 

 

  

 

 

 

 

De gamle 

lagerrommene ble 

også pusset opp, så 

de skinte som nye. 

 

 

 

 



Ingfrid tok seg som vanlig av 

malerarbeidene, hun levde 

mer eller mindre i en 

gardintrapp mesteparten av 

tiden hun var på jobb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ble det ikke fint vel? 

Siste dagen inviterte kona til Ove Tvedt, Grete (bakerst midt i bilde) på iskrem til alle på 

gamlehjemmet. Det ble en minnerik stund, der flere av de gamle reise seg og sang fine 

sanger. Noen av de var så rørt av stundens alvor at de gråt sine modige tårer …  



 

 

Etter at prosjektet var 

ferdigstilt og overlevert til 

MaMa i Manila tok Ingfrid og 

jeg en snartur til Dumaguete. 

Det er ca. en times flytur 

sørover i landet.  

Om noen dager skal dere få 

vite hva som hendte oss der. 

 

 

                                                     

Da gjenstår det for meg å atter en gang takke 

for all støtte og hjelp som er komt til BuildAid 

siden vi avsluttet arbeidene med 

barnehjemmet i Freetown i Sierra Leone i 

slutten av januar. 

For BuildAid                                                         

Ole Stenbakk 

BuildAid sitt vippsnr. er: 99670 

Kontonr: 3705.15.29783 

  


