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Under revisjon august 2020, ser en at virksomheten både i Norge og på Filippinene er
sterkt påvirket av Corona pandemien. Det er derfor vanskelig å vite hvordan aktiviteten
vår blir påvirket av denne situasjonen.
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1 Innledning - Hvem er vi
1.1 MAMA CHILDREN’S CENTER OF NORWAY (MMCCN), er en kristen norsk
hjelpeorganisasjon som driver diakonalt arbeid blant de fattigste av de fattige,
like utenfor Manila på Filippinene, i General Trias, Cavite distriktet.
Den norske stiftelsen har hovedansvar for drift og forvaltning av de to filippinske
stiftelsene MaMa`s Hopes Haven Of Norway, Inc. (MMHHN), og MaMa
Rachels`s Hospital Of Mercy, Inc. (MMRHM).
1.2 Stiftelsen ble opprettet i 1991 under Fylkesmannen i Telemark.
Stiftelsen er godkjent av Lotteri-/ Stiftelsestilsynet, og er registrert i
Brønnøysundregistrene med org. nr. 977 184 592

1.3 MMCCN er offentlig godkjent med lisens fra det filippinske Sosialdepartement
til å drive arbeid på Filippinene.

Etiske retningslinjer
1. MMCCN vil utføre sin gjerning i respekt for menneskerettigheter, sannhet og
rettferdighet, slik vi kjenner det fra grunnleggende verdier i kristen og
humanistisk arv og tradisjon. Stiftelsen arbeider i tråd med FN`s
menneskerettigheter.
2. MMCCN skal ta i vare menneskets interesse og integritet. Menneskene skal
behandles med barmhjertighet, omsorg og respekt uansett sosial status, politisk,
religiøs og etnisk tilhørighet.
3. MMCCN vil yte sitt ytterste for at alle våre tjenester- det være seg hjelp til
utdanning, helse og/ eller arbeid- skal være av høy kvalitet.
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2 Visjon
Gi hjelp til selvhjelp.
Gi hjelp til hjelpetrengende og hjem til hjemløse.

En av de tre førskolene MMCCN

Utdanning er nøkkelen til et bedre liv

Medical Mission i overfylte fengsler

Matutdelingsprogram til feil – og
underernærte barn
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3 Vår målsetting
Hjelpe flest mulig ut av fattigdom og nød.
Gi et trygt og godt hjem til barn og unge
med omsorgsbehov. Gi omsorg og god pleie
til de eldre på aldershjemmet i Håpets Havn.

Mål 1
3.1 Samle inn tilstrekkelige midler for å drifte de to
institusjonene MMHHN og MMRHM på Filippinene.

Mål 2
3.2 Gi utdanningsmulighet til fattige barn og unge.

Mål 3
3.3 Gi helse og sosialhjelp.

Mål 4
3.4 Igangsette lokal innbringende virksomhet på
Filippinene, for å kunne yte hjelp til mennesker med
hjelpebehov.

MMCCN oppmuntrer de to filippinske stiftelsene og ledelse
til å identifisere og fremlegge forslag på tiltak som kan gi
virksomhetene bedre økonomi, og på sikt bli mer selvfinansiert
og bærekraftig.
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4 Hva gjør vi
4.1 MMCCN driver MaMas Hope Haven of Norway Inc. som holder til i senteret
Håpets Havn. Senteret består av ulike bygninger som gir rom for kontor og boliger.
Det er et hjem for småbarn, jenter, gutter, unge og eldre, totalt 60 personer.
4.2 Hope Haven har utadrettet virksomhet i slumområder, slik som sosialhjelp og
matutdelingsprogram for feil - og underernærte barn. Det gis sosialhjelp til innsatte
i fengsler.
4.3 Hope Haven driver 3 førskoler og gir økonomisk støtte og skolemateriell til
fattige familier for at deres barn og unge skal få utdanning.
4.4 Fra 2011 har MMCCN driftet sykehuset MaMa Rachel`s Hospital Of
Mercy (MMRHM), som blant annet har akuttmottak, fødestue og
sengepost med 12 senger, poliklinikker, laboratorium og røntgenavdeling.
4.5 De to filippinske stiftelsene samarbeider om å gi medisinsk behandling og
sosialhjelp i fattige områder, såkalt Medical Mission.
4.6 De to filippinske stiftelsene bistår lokale myndigheter med å hjelpe mennesker i
akutt nød etter naturkatastrofer som tyfonherjinger og vulkanutbrudd.
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5 Hvem er våre samarbeidspartnere
MMCCN samarbeider tett og transparent med de filippinske lederne og styrene i de
to stiftelsene MMHHN og MMRHM. De filippinske styrene ledes av jurist og tidligere
advokat Zernaida Hernandez. Hun har vært med fra oppstart, og hun kjenner
vertslandets lover og regler og organisasjonen svært godt. Det er en norsk
representant i begge styrene.
De administrative lederne avgir økonomiske rapporter hver måned til styret i
MMCCN, Norge. Lederne har lang «fartstid» i organisasjonene.
Alle regnskap blir revidert årlig både på Filippinene og i Norge.

6 Strategi
1. Styret skal opprettholde kontakten med støttegrupper som er etablert i
forskjellige deler av Norge og tilstrebe å delta på arrangement som gir økonomisk
støtte til arbeidet.
2. Styret skal være igangsettere og pådrivere for å få gjennomført arrangement og
aktiviteter som vil gi MMCCN inntekter til arbeidet i Cavite.
3. Styret skal sende ut nyhetsbrev om aktuelle hendelser fra arbeidet. I tillegg
oppdatere hjemmesiden www.mamachildren.org og Facebook kontoen
«Rachel Trovis stiftelse» med nyheter.
4. Styret skal være aktive pådrivere for å få enkeltmennesker, små og store
grupper til å besøke og bli kjent med arbeidet på Filippinene.
5. Når det er mulig for den enkelte styremedlem, reiser medlemmene for å være
til stede i kortere eller lengre tid på senteret. På den måten kan vi samarbeide og
følge tett opp det arbeidet som blir utført gjennom MMHHN og MMRHM.
6. Når det er aktuelt, arrangerer og tilrettelegger styret i MMCCN gratis
Norgesbesøk til ansatte med lang «fartstid» i MMHHN og MMRHM.
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7 Tiltaksliste

Målgruppe
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Barn/
unge

- barnehagebesøk
- skolebesøk
- videregåendeskole og russ

Voksne

Tiltak når det er mulig
- drive kafedrift
- drive bruktbutikk
- kunstauksjoner
- arrangere loppemarked/ basar
- arrangere utflukter/ turer
- arrangere konserter

Voksne i målgruppen

- besøke støttegrupper
- delta med info i gudstjenester og møter
- sende, og dele ut Nyhetsbrev
- lage infobrosjyre over virksomhetens arbeid
- boksalg «Vandring blant de fattigste» av
Solveig Gudmundsen
- bistå med info i «MAMA’s» fødselsdager, der gavene går til
virksomheten
- søke aktuelle fonds og legat midler
- gi info, og søke midler fra Lions/ Rotaryklubber mfl..
- delta med stands på ulike arrangement
- bedriftsbesøk, skaffe sponsor midler
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