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Adm. Direktør i aksjon utenfor
sykehusveggene – Covid19situasjonen: Her må alle ta på
masker og ta en enkel kontroll før
videre tilgang til sykehuset.

Mange
bekker små
blir en stor å
I påvente av den perfekte planen, blir de
gode gjerningene utsatt og mennesker
dør i fornedrelse og fattigdom. Vi
har sett det før og vi ser det igjen i
forbindelse med ﬂyktningeleiren Moria
på Lesvos. Mens urettferdigheten i verden
vokser, bruker mange fortsatt en av
unnskyldningene;
– Vi kan ikke hjelpe alle. Vi må først finne ut
hvordan vi best kan hjelpe.
– Vi stoler ikke på at pengene kommer fram til de
som trenger det mest.
Så går tida, flere mennesker dør og mange føler seg
maktesløse i møte med realitetene i verden.
Vi i MAMA’S vet at vi ikke kan hjelpe alle. Vi har sett
noe av hvor stor elendigheten er, og vi er mange
ganger usikre på hvordan vi skal prioritere våre
oppgaver og midler. Likevel blir vi ikke tatt av apati
og håpløshet. Vi har gjennom 30 år sett
at det arbeidet vi driver hjelper mennesker ut av
fattigdom og nød.

Barn og unge får omsorg og utdanning, eldre
ensomme får en verdig avslutning på livet, syke får
helsehjelp, og slik kunne jeg fortsette å ramse opp.
Det du gir oss, bidrar til at urettferdigheten i verden
blir litt mindre.
Så er det lett å tenke at den burde hjelpe, de burde
gitt mer. Det har også jeg tenkt. Og vi kan gjerne
appellere til folks sosiale rettferdighets sans.
Men vi fokuserer ikke på de som ikke vil, men takker
alle dere som står med oss og gjør det mulig å hjelpe
de fattige på Filippinene.
Igjen: Tusen takk!
Jostein Gjærum
Styreleder

CV-19 er en hard realitet også for våre venner på Filppinene. Det er som vanlig skoleferie for barna, det betyr
at både barn og eldre lever svært isolert i Håpets Havn. Skoleferien blir normalt avsluttet når mai er over,
men i år vil ingen skoler starte opp før i august, 2 mnd for sent. Ungdommene våre som til vanlig bor i det vi
kaller Ungdomshuset, er flyttet over til barnehjemmet og innlosjert hos guttene og jentene. Det var redsel for
smitte i forhold til pasienter ved sykehuset som er bakgrunnen for dette.
Sykehuset har satt opp et fortelt der alle pasientene blir tatt i mot og kontrollert i forhold til om de er
potensielle CV-19 pasienter. Sykehuset vårt har verken plass eller utstyr til å ta seg av alvorlig syke CV-19
pasienter. Sykehuset har vært smittefritt hele våren, og det betyr at mange gravide mødre nå søker til
sykehuset for å bli fulgt opp under svangerskapet og også for å føde på sykehuset når tiden er inne for det.
Dessverre er en av sykepleierne som jobbet ute i teltet, blitt syk. Det tar veldig lang tid, og det er vanskelig å
komme frem i den lokale køen når det gjelder testing av CV-19 smitte. Hun er nå i karantene hjemme.
Sykehuset ønsker å få drive videre og være til hjelp for de som trenger det mest i denne vanskelige tiden.
Både de og vi er avhengige av din/deres hjelp og støtte!
A, Berntsen

Nye malerier
i gave
Pastor Connie Puriﬁcacion og hennes mann Richardo sammen med Gunhild Dobbe og Birthe Soﬁe B. Sørensen.

Både kirkerommet i Håpets Havn og sykehuset
«Mama Rachel Hospital of Mercy» er utsmykket
med malerier gitt av Reidar Kolbrek. De er til stor
glede for mange hver eneste dag.
I febr 2020 fikk MAMA’s igjen en flott gave av maler
Reidar Kolbrek.
Det var flere store Jesus-bilder og en del plakater som
kan brukes i undervisningen i førskolene våre. Vår nå
pensjonerte pastor Connie Purificacion fikk også bilder
til å bruke der hun forkynner evangeliet.
De store reproduksjonene har vi hengt opp flere steder
bl.a. i Misjonærhuset og Ungdomsboligen. Pastoren og
hennes mann har bygget en arbeidskirke på plassen der
de bor. De fikk også 3 bilder til kirken sin. Bildet er tatt
ved overrekkelsen.
Sjåfør og «alt-mulig-mann» Ever og hans medhjelper
Jay gjorde en god jobb med å sette på bakrammer og få
hengt opp bildene.
Tusen takk til alle gode hjelpere, men først og fremst
mange takk til Reidar Kolbrek for den rause gaven!
Birthe Soﬁe Bunkholdt Sørensen
Styremedlem

Manilabutikken
i Langesund
Bruktbutikken til inntekt for MAMA’s
Åpent torsdag–lørdag 11–16 (15)
Åpningstider kan bli utvidet i juni–juli.
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

Møte
med livet
– Elsa sin
historie

Ove Tvedt, Jhunie og Ever (MAMA’s sjåfør) henter Elsas familie.

Jeg heter Elsa Domingo Lindio og dette er min
historie. Jeg kommer fra Mangyanstammen på
Mindoro. Moren vår døde da jeg var 6 år og min
søster Rizza var 4. Far flyttet sammen med en annen
kvinne etter at mor var død. Søsteren min og jeg ble
avvist av far, men mor til hans nye kone tok seg av
oss.
Da sosialarbeideren i kommunen fikk høre historien
vår, tok hun oss med til Sosial- og helsedepartementet
i Cavite. Der møtte vi en dag en eldre, vennlig kvinne
som spurte om søsteren min og jeg hadde lyst til å gå
på skole. Da vi begge svarte «ja» i kor, sa denne kvinnen
med et stort smil: «Velkommen til Ma-Ma’s Hope.»
Denne kvinnen var ingen ringere enn «Lola» Rachel
Trovi.
Hun brakte søsteren min og meg til Håpets Havn.
Etter dette var hjertet mitt fylt av lykke fordi jeg alltid
hadde hatt en drøm om skole og utdanning. Vi bodde
på barnehjemmet på MAMA’s fra 2002, da var jeg 12 år
gammel. Jeg ble der i 11 år.
Da jeg hadde ca et år igjen av sosialarbeiderutdanningen
min, skjedde det noe som forandret mye i livet mitt.
Veilederen min på skolen fortalte meg at jeg ikke kunne
fullføre utdanningen før jeg hadde utviklet meg mer
personlig, blitt mere moden. Jeg ble svært deprimert, og
orket ikke å fortelle dette til staben på MAMA’s.
Jeg var skremt med tanke på konsekvensene og flyttet
sammen med kjæresten min som jeg nå er gift med. Jeg
er veldig takknemlig for at han aldri sviktet meg i denne
vonde tiden. Han og familien, som ikke er rike, har
støttet meg hele veien.
Spesielt følte jeg at Gud aldri avviste meg. Gud var og
er min veileder hele tiden. Vi bodde i Batangas, noen
timers kjøring fra MAMA’s.

Elsa og Jhunie sammen med guttene sine.

Bryllupsdag: Ove Tvedt, Gunhild Dobbe, Elsa og Jhunie og Grete Tvedt

Der fikk jeg en liten jobb hos en kusine av mannen min,
som renholder og serveringshjelp på en kafe. Vi arbeidet
begge hardt for å sikre fremtiden for de små guttene
våre.

Takk til MAMA’s for at dere stoler på meg. Jeg lover ikke
å svikte igjen. MAMA’s vil alltid være en stor del av mitt
liv. Jeg er så takknemlig for Guds tilgivelse.
Dette var litt om mitt livsløp.

Så plutselig, den 12 januar, eksploderte Taalvulkanen,
som ikke ligger så langt fra oss, i et voldsomt utbrudd.
Vulkanen hadde vært aktiv fra desember, men
myndighetene unnlot å informere oss. En nabo hadde
sett røykutvikling og advarte oss. Jeg fikk samlet
sammen noen viktige dokumenter og litt tøy og vi
kom oss av sted i en fart.

Og Gunhild Dobbe fortsetter-----

Elsa med guttene Julian og Jared

Elsa og Jhunie har to små gutter, Julian og Jared. Julian
startet straks på førskolen på MAMA’s.
Elsa hadde bare kort tid igjen for å bli utdannet
sosialarbeider.

Vi mistet alt vi eide og huset vi bodde i ble knust av
aske. Vi ble evakuert til en liten kirke sammen med
noen andre familier. Etter 4 dager ba jeg om hjelp hos
«Tita» Sofie og «Tita» Gunhild. Jeg visste ikke noe om
fremtiden og vi visste ikke hva vi skulle gjøre.
«Tita» Gunhild Dobbe, ekteparet Grete og Ove Tvedt og
noen fra MAMA’s stab kom øyeblikkelig og hentet meg
og familien min.

Fra veilederhold ble det antydet behov for mer
modning. Det har nå gått mer enn 7 år og våre
sosialarbeidere er ikke tvil om at Elsa vil kunne fungere
som sosialarbeider i fremtiden.
Hun arbeider aktivt for å finne ut av dette. I
mellomtiden er begge aktive med å hjelpe til med
forefallende arbeid i Håpets Havn.
Nå har familien flyttet inn i sitt eget greie hjem i
gangavstand fra MAMA’s.

Tusen takk alle sammen for at dere er der for meg og de
fattige. Foreløpig bor vi sammen med ungdommene i
deres hus på sentret.

Jhunie har mulighet for arbeid på bensinstasjonen like
ved. Foreløpig har coronaviruset satt alt på vent. Men alt
i alt ser fremtiden god ut for denne lille familien.

31. januar giftet jeg meg med kjæresten min, Jhunie i
massebryllup på MAMA’s. Det har alltid vært min drøm.
Det ble en strålende dag.

Gunhild Dobbe
Styremedlem

Du finner også nyhetsbrevet
på hjemmesiden vår:

www.mamachildren.org

Nashville Sound på vegen
for MAMA’s i over ti år!
For over 12 år siden var jeg og min kone på et møte
i Flekkefjord med Rachel Trovi der hun orienterte
om arbeidet hun hadde startet i Manila.
Vi fikk snakke med henne og ble enige om å komme
ut til senteret Håpets Havn som ligger utenfor Manila,
neste gang vi var der. Min kone Maria Emma kommer
fra Filippinene, derfor er vi er ofte der og besøker hennes
familie. Maria Emma stiller alltid opp på konserter og
øvelser til støtte for dette arbeidet.
Neste gang vi var nede, møtte vi Rachel. Vi ble veldig
godt mottatt og vist rundt på barnehjem, aldershjem,
systue og hjem for jenter i tenårene. Hun fortalte da
at hun skulle bygge et sykehus, og i dag står det ferdig
bygget der og er (nesten) i full drift (2 av 3 etasjer er
bygd ut og tatt i bruk.)
Vi så med engang at det var et fantastisk arbeid Rachel
drev, og gjennom dette arbeidet reddet hun mange barn
og unge. De får en utdannelse og en fantastisk mulighet
i livet.

Vi ble enige om at vi skulle samle inn penger til en
protese til en jente på sentret. Dette var begynnelsen på
et langt forhold som nå har vart i over 10 år.
Jeg har sammen med gode venner i country bandet
Nashville Sound, spilt til inntekt for MAMA Children’s
Center sitt barnehjem i Manila i over 10 år nå.
Vi i gruppa er stolte over at vi kan være med å kunne
støtte arbeidet i Manila, og vi ser at alle midler blir
forvaltet på en god måte.
Alle konsertene vi har for Rachel er gratis, med mulighet
til å kunne gi en gave til MAMA Children`s Center of
Norway sitt arbeid på Filippinene.
Nashville Sound spiller klassisk country og gospel
musikk. Navnet Nashville Sound beskriver på en god
måte det som gruppa gjenskaper, den originale sounden
fra Nashville.
I fjor hadde vi konserter sammen med Connie Smith og
Anita Stapleton med fulle hus i Arendal kulturhus og i
Egersund Arena.

Vi turnerer langs kysten fra Stavanger til Sandefjord
og har mye glede av kameratskapet og spillegleden i
gruppa. Det er en fantastiske gjeng med gode kamerater
som stiller opp konsert etter konsert.
Gruppa består nå av disse faste medlemmene:
Reidar Solli, Sigurd Sele, Kenneth Tønnesen, Ben Solheim,
Kjell Vidar Hamre, Harald Øgreid og Ove Frøytlog.
Håpet er at en gang skal denne gjengen få bli med ut til
Manila og få se med egne øyne det arbeidet som de er
med og støtter gjennom musikken.
Ove Frøytlog
Leder av Nashville Sound

«På disse årene har
vi totalt spilt inn over
en million kroner.»

Vi takkar så hjarteleg
for gåvene som ble gitt til
MAMA Children’s Center of
Norway ved Gunnar Husby
si gravferd den 6/5 2020.
Hilsen frå Lise og barna.

RETURADRESSE:

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

Skattelette og
godkjentstempel
Vår stiftelse har fått kvalitetsmerket; «Godkjent av
Innsamlingskontrollen» og bruker nå deres logo på
våre skriv, på Hjemmesiden og i Nyhetsbrevet.
Gaver til vårt arbeid gir også skattelette for deg
som gir, dersom du registrerer deg hos oss med
personnummer. Det kan du gjøre ved å sende
styreleder en mail eller et brev der du oppgir ditt
personnummer.

Her i Norge går vi glipp av viktige inntekter fordi
møter, konserter og andre arrangement er blitt avlyst
denne våren.
Derfor er en ekstra innsats på giverfronten til vårt
arbeid på Filippinene fortsatt svært velkommen!
Mailadresse:
jostein@gjarum.net
Postadresse:
Jostein Gjærum, Quinsgaards gate 29, 3960 Stathelle.

I mars sendte vi ut et brev om en ekstra giverinnsats
blant våre givere pga Koronasituasjonen på
Filippinene. Dette gikk kun ut til de av dere som
er registrert hos oss med e-post adresse, ca 100
stykker. Dette for å spare penger og tid. Responsen
var god og førte til en dobling av gaveinntektene
sammenlignet med samme periode i fjor.
Vi er meget takknemlig, men ser at Koronasituasjonen fortsatt gir oss utfordringer på flere felt,
bl.a. mindre søkning til sykehuset av frykt for å bli
smittet. Dette til tross for at vårt sykehus har vært
Koronafritt hele tiden.

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:
dagligleder@mamachildren.org
Styreleder, Jostein Gjærum:
styreleder@mamachildren.org

VIPPS 109699
Hvis du oppgir din adresse på giro eller nettbankoverføringer vil du få få tilsendt vårt nyhetsbrev.

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

