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Ole Stenbakk
trives blant barna i
Håpets Havn.

Det gode
ordet,
tillit
Kjære lesere av nyhetsbrevene, venner
og støttespillere av MAMA‘s. I dag sender
jeg en stor takk til dere alle!
Vi er mange som sier at det er utrolig
inspirerende og meningsfylt å være med
i frivillig hjelpearbeid, ja, rett og slett
berikende! Og slik er det.
Når vi jobber for de fattigste menneskene i et land
langt borte i en helt annen kultur enn vår egen, har
vi mange utfordringer. Vi er så utrolig avhengige
av staben vår i Håpets Havn og på sykehuset vårt,
MaMa Rachel`s Hospital of Mercy. Vi må ha tillit til
at de gjør det arbeidet de er satt til å utføre.
De må ta vare på mennesker som av mange
grunner ikke kan ta vare på seg selv. Gi et hjem til
dem som ikke har noe hjem, gi mat til dem som
sulter, klær til dem som er nakne, skolegang til dem
som aldri kunne gå på skole, besøke de som sitter i
fengsel, og gi hjelp til dem som er syke og ikke kan
betale seg friske. Det er et stort ansvar!
Vi må ha tillit til at staben gjør dette på beste
måte. Tillit er et godt ord, det er godt å kunne stole
på noen, eller noe fullt ut.
Vi er på vei inn i våren. Vi har litt vinter her enda,
men vi vet at våren kommer og deretter sommeren.
Vi stoler på det!
Når vi i styret utarbeider budsjetter for året som
kommer, gjør vi det i tillit til:
− at midlene vi trenger, kommer
− at Gud velsigner arbeidet og dermed gavene som
blir gitt.
Tvilen og uroen kommer noen ganger inn i mine
tanker: “Er det mulig at det kommer til å gå bra, vil
vi klare våre forpliktelser?”

Solveig B. Gudmundsen

Så hendte det at MAMA’s arvet et hus i Porsgrunn.
Noen av oss i styret ryddet opp for å gjøre klart
for salg. I huset fant jeg en liten krukke med
“mannakorn”, disse små papirkortene med
bibelvers på. Jeg tok et, la det i lomma og glemte
hele”kornet”. Så skulle en av vennene mine feire
“Manilabursdag”, en bursdagsfest hvor alle gavene
går til MAMA‘s. Jeg ble bedt om å fortelle fra
arbeidet. Da kom jeg til å tenke på “mannakornet”,
passet det å lese det som sto der? Jeg fant det frem
og leste:
“Så skal min Gud som er så rik på herlighet i Kristus
Jesus, gi dere alt dere trenger.”
Fil.4,19
Er det mulig at det var dette jeg tok, blant
hundrevis av andre “korn?” Hvor mange bevis
trenger jeg for å ha tillit? Like sikkert som at våren
kommer, har vi løfte om at vi skal få det vi trenger!
Arbeidets grunnlegger, Rachel Trovi, hadde tillit til at
arbeidsgiveren, Gud selv, ville sørge for at midlene
hun trengte kom, når hun trengte dem.
Vi fortsetter arbeidet i tillit til det samme.
Takk til dere som igjen og igjen viser oss tillit ved å
gi deres gaver. Vi forvalter dem så godt vi kan.
Solveig B. Gudmundsen
Styremedlem

Gjensyn med
Verzal
En staut ung mann kom bort til meg en dag og
lurte på om jeg kjente ham igjen. Og det gjorde jeg.
Det var Verzal, nå 19 år, tidligere barnehjemsgutt,
adoptert til Sør-Carolina, USA for 6 år siden.

Er veldig takknemlig til MAMA’s og til sin nye familie
for det livet han har fått. Og han legger til: «Jeg har ikke
fortjent mer enn de fattige her. For Gud er vi alle like
mye verdt.»

Verzal ble funnet ca. 6 år gammel utenfor Drop-in
senteret, et av våre uteområder. Han var hjemløs, avvist
av sin familie og kom da til MAMA’s sitt barnehjem hvor
han bodde til han var 13 år.

Det er alltid veldig hyggelig å møte tidligere
barnehjemsbarn som det har gått bra med. Og det er
faktisk ganske mange etter hvert, enten ved adopsjon til
utlandet eller ved hjelp og oppfølging lokalt.
All takk og ære til ansatte ved MAMA’s Hope, spesielt til
personalet på barnehjemmet.

Han husker nesten ingenting av sin barndom, men
forteller om et godt liv i Statene med en god familie
og flere søsken. På mitt spørsmål om hvordan det var å
komme til USA som 13-åring, svarte han: « I starten var
jeg litt opprørsk, men jeg fikk fort venner, og det roet
seg.»
Han er nå ferdig med videregående skole og skal straks i
militæret. Han håper på en fremtid i forsvaret.
Han var nå på en måneds ferie på Filippinene og har i
den tiden bodd på gutteinternatet der han selv bodde
for 6 år siden. Her har han vært sammen med guttene i
lek, alvor og moro.
Han har og fulgt med oss ut på de forskjellige områdene
hvor vi har arbeid og sett programmene på nært hold.
Han opplever det tungt og vanskelig å se fattigdommen
og urettferdigheten så tett innpå livet.

Gunhild Dobbe
Styremedlem

Nytt kjøkkenbygg
i Håpets Havn
Frå MAMA’s sitt styre: Birte Sofie Sørensen, Gunhild Dobbe, frå BuildAid: Ole Stenbakk, Ingfrid Varpe Solheim og Ove Tvedt
(styremedlem i MAMA’s)

Lørdag 29.februar fekk MAMA CHILDREN’S Center
of Norway overlevert eit nytt ﬂott kjøkken frå Build
Aid. I 2016 vart ein ny ungdomsheim innvigd, den
var også ei gåve frå same gjevar.
Dette kjøkkenet er plassert i det gamle bygget som
tidlegare vart brukt som leilighet og garasje/verkstad.
Dette bygget fekk Rakel Trovi bygd til familien Lumbog,
som flytta inn her frå Smokey Mountain. Seinare har
mange besøkjande budd her, men dei siste åra har
leiligheten blitt brukt som lager. Bygget står sentralt
på tomta og egnar seg svært godt som kjøkken. Dette
prosjektet har vore eit bønneemne for dei tilsette og oss
i styret i fleire år.
Det gamle kjøkkenet var plassert i ueigna lokale, noko
bortgøymd på tomta. At me no har eit nytt og moderne
kjøkken er bønnesvar. Kjøkkenet er utstyrt med nytt
gasskokebluss, arbeidsbenker og oppvaskbenk, alt i
rustfritt stål.

Alt dette vart levert av ein lokal handverkar som laga
alt etter mål, og han leverte eit godt arbeid til ein
rimeleg pris. Kjøkkenet har fått nytt kjøleskap og mange
elektriske kjøkkenmaskiner, alt kosta av BuildAid.
Vår gassfyrte bakaromn, som har stått på lager i kyrkja i
mange år, har og blitt montert i nye kjøkkenet.
No kan det bakast!
Kjøkkenet er plassert i den tidlegare garasjen, medan
den tidlegare leiligheten framleis skal bli brukt som
lager for matvarer og anna nødvendig utstyr. Lageret
er og nymåla og restaurert. Ingfrid er den som har
gjort jobben med alt målararbeidet ute og inne.
Ho er velkjent med å stå øvst i ei gardintrapp med
målarkosten i handa. Me har og fått på plass eit WC/
bad for dei tilsette som jobbar på kjøkkenet.
Ove Tvedt
Styremedlem

Manilabutikken
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.

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

Morgenstund
har gull i
munn
Varme på kroppen
Klamme fingre og tær
Solstrålene som treffer hodet
Klemmer og gode smil
Hjerter som varmer
Latter
Mørke
Glede
Stikk i hjerterota
Råhet som myknes av sang og dans
Varme i hjertet
Da var jeg hjemme igjen etter å ha tilbrakt
to uker på MAMA’S i General Trias, Cavite. Jeg
mimrer tilbake på et fantastisk opphold med nye
erfaringer og opplevelser.

Morgenstund har gull i munn
For et B-menneske var det ikke ’bare bare’ å stå opp da
alarmen ringte klokken fire om morgenen. Det er en
helt vanlig rutine for de som bor på Mama’s Hope – til
og med når de har skolefri. For de yngste står først
frokosten på agendaen etterfulgt av leking ute med
ballspill, sklie, såpebobler, sang og dans. Det ville jeg ikke
gå glipp av! De litt eldre barna og ungdommene står
opp samtidig, men for å vaske klær, feie ute og rengjøre
inne, og hjelpe til på kjøkkenet. Jeg fikk erfare at de
tidlig blir oppdratt til å bidra med alt av gjøremål, så de
skal klare seg selv og stå på egne ben.

Hver morgen skulle gjerne startet slik – så mye glede,
godhet og raushet varmet i hjertet.

Utdanning og næring
En av førskolene til Mama’s lå rett ved siden av
leiligheten jeg bodde i. Førskolelærer, Ellen, var tydelig
på hvor viktig det er at de minste fra slummen
tidlig lærer seg å lese og skrive slik at de er klare
til barnehage- og skolestart. En forelder fortalte at
måltidet som ble servert 1–2 ganger i uken på førskolen
rakk langt – uten måltidet var det vanskelig å få i nok
mat til datteren. Det var utrolig hyggelig å ha førskolen
rett ved dørstokken. Vi ble møtt med en hilsen (’hånden
til pannen’) og de yngste fra Mama’s kom løpende med
et smil om munnen på morgenkvisten.

Gjenforening
Målet for de unge på Mama’s er at de skal bli gjenforent
med foreldrene sine, så langt det lar seg gjøre.
Sosialarbeiderne på Mama’s gjør et fantastisk arbeid
med å lete etter familiemedlemmer gjennom aviser,
radio, og sosiale medier. Det er ikke uvanlig at en eller
begge foreldrene er døde, eller sitter i fengsel – ofte
forårsaket av sammenhengen mellom fattigdom og
narkotikabruk- og salg. En søskenflokk på Mama’s fikk
besøke mammaen sin for første gang på 9 måneder da
vi besøkte Imus City Jail.

I ulike slumområder fikk jeg erfare at nøye utvalgte
familier ukentlig fikk utdelt varm mat og klær fra
besøkende. Boforholdene var hjerteskjærende og
sjokkerende. Likevel var gleden stor da de fra Mama’s
kom på besøk og vi ble møtt med sang og dans. Det
er Raquel, tidligere jordmor, som har ansvaret for
’community service’ og som følger opp de lokale i
slumområdene som tilbereder og serverer måltidet de
får utdelt.

Du finner også nyhetsbrevet
på hjemmesiden vår:

www.mamachildren.org

Barna hadde med seg tegninger og t-skjorte til
mammaen som omfavnet barna sine. Det var et tårevåt
møte for både familien og de ansatte hos Mama’s.
Talent og takknemlighet
En av våre naboer, en gutt som tidligere bodde
på Mama’s og som nå er en del av Mama’s ILP
(Independent Living Programme) fikk en liten sum til
å handle inn nødvendig maleutstyr til å videreutvikle
talentet sitt. Allerede samme kveld begynte han å male
for å samle inn penger til både Mama’s og tjene litt
selv – han har ingen familie. Da jeg dro derfra, hadde
han laget minst 10 kunstverk. Det er utrolig å se hva
ressursene fra de som støtter i Norge kan bidra med her
nede – han var så takknemlig.
I løpet av de to ukene jeg var i Cavite fikk jeg ta
del i flere feiringer. Det var bursdagsfeiring på både
sykehuset og på hjemmet, 29-års jubileum på Mama’s
med ’Boodle fight’ servering og feiring av FN-dagen på
førskolen. Er det en ting Filippinene kan så er det å stelle
i stand en skikkelig fest med god mat, latter og sang
(gjerne på én dags varsel).

Salamat po!
Jeg var utrolig heldig og fikk bo sammen med to drevne
og erfarne damer fra styret, Gunhild og Birthe Sofie,
som besvarte alle mine spørsmål og delte historier fra
starten av Mama’s reise til den dag i dag. I løpet av kort
tid fikk jeg innsikt i det fantastiske arbeidet Mama’s
utfører på Filippinene, og fikk erfare at all organisering,
tid og bruk av krefter virkelig nytter.
Jeg sitter igjen med mange nye inntrykk, utallige
opplevelser og møter med mennesker som jeg på kort
tid har blitt veldig glad i. Takk til alle i styret for en
utrolig innsats og stå-på-vilje, alle de dyktige ansatte og
de tillitsfulle menneskene på Mama’s som har tatt meg
i mot med åpne armer. Etter én dag i London ønsker jeg
meg allerede tilbake…
November 2019
Malin Aluwini Fiskå
Frivillig hjelper

RETURADRESSE:

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

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 3. april til:
Norengros Erik Tanche Nilssen AS
Skien Hagebyvn. 26, Pb. 2560, 3702 Skien

Tlf.: 35 99 65 55

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: Solveig Gudmundsen,
Gunhild Dobbe, Bjørg Dåsvand Nuland, Birthe Sofie
Bunkholt Sørensen, Ove Aarnes Tvedt.

