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Gode venner er viktige.  
Iselin koser seg med en av de  
minste barna i Håpets Havn.



Vi hadde og en svært trist hendelse i august. 
Janette, vår dyktige leder i Håpets Havn mistet sin 
ektemann  på tragisk måte. Vi som kjente Jayson, 
føler en personlig sorg. Vi ber om at MAMA’s 
støttespillere nå tar med Janette og familien og 
hele MAMA’s i deres bønner. 

Hele Filippinene er mer eller mindre avstengt. På 
grunn av meget streng avstengning har man blitt 
forskånet for massedød.

De fleste programmene ligger nede. Slumområdene 
vi pleier å besøke får ikke besøk, fattige barn som 
får regelmessig mat fra oss får heller ikke det. 

De 3 fengslene som får ukentlig besøk, får ingen 
besøk nå.  Alle skoler er stengt, inkludert våre 
førskoler. Offentlig transport ligger nede.

Personalet er mer eller mindre internert på sin 
arbeidsplass. Kun to personer er ute fra området en 
gang i uka for å kjøpe mat. Det har ikke vært mye 
coronasmitte i våre rekker. 

På sykehuset er aktiviteten omtrent halvert.
Personalet vårt er dyktige og tålmodige og klager 
lite. Med så mange mennesker samlet på så små 
områder tett sammen i lang tid, sier det seg selv at 
det kan oppstå problemer i blant. Men personalet 
gjør en god jobb med å sysselsette barna og de 
unge best mulig.

MAMA’s trenger økonomisk støtte som aldri før. 
Tusen takk til dere alle for støtte og forbønn.

Store 
utfordringer 
for MAMA’s

Så er det vårt håp at denne pandemien snart er 
over, at landet åpner igjen og at de som gjerne vil 
besøke MAMA’s kan få anledning til det.

Med vennlig hilsen
Gunhild Dobbe 
Styreleder

Jeg kom hjem til Norge 3 dager etter 
avstengningen i mars, 3 uker før 
beregnet. Coronaen har ført til store 
utfordringer og forandringer i hverdagen 
for MAMA’s.

Åpent onsdag–lørdag  11–16 (15) 
Ta gjerne turen innom mens tilbudet  
er størst!

Gode førjulstilbud til inntekt for MAMA’s

Manilabutikken
i Langesund

Noe å gi bort?
Ring Kari Mette tlf.: 41 56 68 35  
eller May tlf.: 90 11 63 59

Gunhild sammen med noen av småbarna i Håpets Havn.



Manilabutikken
i Langesund

Underskrivne har frå juni i år vore styremedlem 
i stiftelsen. Eg fekk spørsmål frå Gunhild Dobbe 
om eg kunne tenkja meg å gå inn i styret. Me har 
kjent kvarandre sidan 1971, då ho og kona mi 
starta på medisinstudiet i lag. Ho veit også at eg 
har ein relasjon til Manila, då eit barnebarn er halvt 
filippinsk, og eg har ein «svigerson» der.  

Eg har også fylgt litt med MAMA’s då kona mi var 
bidragsytar der nokre år. 

Eg er no pensjonist (70 år), med 40 år i arbeidslivet 
bak meg. Er utdanna jordskiftekandidat frå dåverande 
Landbrukshøgskolen (NLH). Har jobba i det private 
(konsulentselskap), kommune og stat (høgare 
utdanning), med planlegging, administrasjon og 
leiaroppgåver. I tillegg har eg hatt styreverv i fleire 
organisasjonar og selskap. 

Bur no på Stord, som eg har gjort lenge bortsett frå åra 
1970-1985, då eg budde på Sola, Ås, Volda og i Bergen. 

Har no vore enkjemann i halvtanna år, og har god 
sysselsetting i mine 2 døtre og 4 barnebarn, som bur på 
Stord og i Haugesund.

Har kompetanse på barnepass, snekring og 
dugnadsarbeid. Har ein smule innblikk i diakonien 
gjennom styreverv i Diakonhjemmet, Haraldsplass, 
Betanien, Misjonshøgskolen og Diakonova, som no alle 
er samla i VID. 

Eg vonar naturlegvis at eg også kan gje eit bidrag til det 
viktige arbeidet som MAMA gjer for dei vanskelegstilte 
på Filippinene. 

Rune Jørgensen
Styremedlem

Nytt
styremedlem 
i MAMA’s

Rune Jørgensen, nytt styremedlem i MAMA’s.

Rune trivest godt på sjøen, gjerne i robåt.

Ut på tur saman med eit av barnebarna.



For 30 år siden startet MAMA’s sitt arbeid for de 
fattige på Filippinene.

Det var altså en gang for 30 år siden at kvinnen fra 
Langesund, Rachel Trovi, reiste til Manila. Hun visste 
ikke hvor hun skulle, hva hun skulle gjøre, eller hva som 
ventet henne. Et trosprosjekt av de sjeldne.
Hun reiste på et kall. Det eneste hun hadde var en 
kontakt fra organisasjonen «Ungdom i oppdrag» Og 
så tok flyet henne til Manila. En dame møtte henne på 
flyplassen og eventyret begynte. «Det var en gang-----«
De 3 første årene gikk Rachel på gata og på søppelfjellet 
(Smokey Mountain). 

Med seg hadde hun plastposer som inneholdt bl.a. 
bandasjer, klær og vitaminer. Sårene var mange, barna 
var uten klær og hun så at underernæring/feilernæring 
var et stort problem. Hva kunne hun gjøre her? 
Svaret kom: Du skal velsigne barna og kvinnene. 

30-årsjubileum i MAMA’s
Hun ble kalt av Gud til å gå til et ukjent land med ukjent 
kultur, ukjente lover og ukjente verdier, men med en 
ubeskrivelig nød. 

Men det Rachel ikke visste, det visste Gud. Hun fikk 
nær kontakt med en utrolig god advokat, Zenaida 
Hernandez, som har vært der i alle disse 30 årene. Hun 
var med da Rachel kjøpte sitt første hus for å få plass 
til fattige fødende kvinner og foreldreløse barn. Året var 
1990. 

Hun var også med da Rachel innviet hospitalet, sin siste 
visjon: MaMa Rachels hospital of  Mercy. I mellom disse 
2 begivenheter ble det utført mange mirakler og ting la 
seg til rette på forunderlig/gudommelig vis. Blant annet 
fikk Rachel kjøpt tomta i General Trias. Her bygde hun 
først et hjem for gutter, 3 år senere ble det bygget et 
hjem for jenter og et gamlehjem.  

Det meste av det faste personalet ved sykehuset samlet til fotografering midt i tiden preget av corona. Arbeidsuniformen er nå blitt  
smittevernutstyr og ansiktsmasker.
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Du finner også nyhetsbrevet
på hjemmesiden vår:

I begynnelsen av 20-tallet kom det til 4 førskoler 
og et hjem for små barn. Fortløpende er det gitt 
skolemateriell til mange tusen barn, mange unge har 
fått utdanning som er veien ut av fattigdommen.  
Ut i ulike slumområder er det gitt helsehjelp til fattige, 
klær og andre nødvendigheter og matutdeling til barna.

Rachel har hatt mange dyktige medarbeidere. Jordmor 
Tone Askeland var i tjeneste i 7 år og har hjulpet mange 
fattige barn til verden. 

Gunhild Dobbe forteller: «Jeg tok meg en tur til det det 
såkalte Atlasbygget, en stor nedlagt fabrikkbygning, der 
mange tusen fattige hadde slåtte seg ned. Min tanke var 
å se til et sykt barn jeg hadde møtt noen dager før. Der 
ble jeg møtt av noen engstelige damer som ropte at jeg 
måtte komme med en gang fordi det var en fødsel på 
gang. Jeg fikk da kontakt med Tone og hun kom så raskt 
det lot seg gjøre.  Og der i et usselt skur av et «hjem» 
i lys av lommelykt, på betonggulvet mellom filler og 
avispapir ble liten pjokk født. Navlesnoren ble bundet 
over med mangedobbel sytråd. Denne gutten var et 
ønsket barn, tross alle barske forhold.»

Siden fant vi mange «Atlasbygg».
Å se på nært hold all den nøden som finnes, gjør noe 
med oss.  Vi trenger å se på hva vi kan gjøre og må se 
bort fra alt det vi ikke kan gjøre.

I 2001 innviet Rachel en ny kirke. Den er blitt en 
velsignelse. Den er samlingssted for store og små 
begivenheter, feiring av fødselsdager og vielser av par fra 
slummen. 

Siden 2002 har Rachel gjort et stort arbeid i fengslene 
som vi samarbeider med. Disse fangehullene er så 
overfylte at det ikke er liggeplass til alle på en gang. 
De sover på skift.  Maten er dårlig og den hygieniske 
standarden er under enhver kritikk MAMA’s bidrar med 
medisinsk hjelp, frukt, såpe, shampoo, hygieneartikler 
osv. MAMA’s er et lyspunkt i en mørk tilværelse med et 
rettssystem som er milevis fra det vi har i vårt land.

I 2012 måtte Rachel trekke seg fra arbeidet, og styret 
overtok ansvaret for å føre arbeidet videre. 
Vi prøver å la det forbli et trosprosjekt, i tro til at 
Arbeidsgiveren er med og velsigner det hele, og til nå 
har vi fått det vi trenger.

Denne våren har vært meget spesiell. Det som skjer 
på Filippinene nå kan vi ikke gjøre noe med.  Landet 
er fullstendig nedstengt og det stilles store krav til 
personalet både i Håpets Havn og på sykehuset. Og de 
gjør sitt beste for at de fattigste fremdeles skal få hjelp.

Når vi ikke selv kan reise ut, så har vi fått mulighet til å 
sende utstyr til Håpets Havn og sykehuset på en trygg 
og rimelig måte gjennom et lokalt firma.

Så håper vi at dagen snart kommer at Filippinene åpnes 
igjen.
Solveig forteller: «Mange pikebarn på Filippinene har 
fått Rachels navn som takk for hjelpen. En pike har fått 
navn etter Gunhild. Hun heter Dobbe til fornavn. En 
morsom og hyggelig gest til «doctora»

Vi i styret er takknemlige for at Rachel startet dette 
fantastisk arbeidet og takker for at vi kan fortsette. 
Vi takker alle våre givere, støttegrupper og andre 
medarbeidere. Vi ønsker å føre arbeidet videre for de 
fattigste og vise at de alle er verdifulle for Gud.

Solveig Berit Gudmundsen
Gunhild Dobbe
Styremedlemmer



Ei ung jente på 11år – Iselin, hennes mor Tonje og 
oldemor Birthe Sofie dro til Filippinene i februar 
2020. Mamas Hope of Norway var målet. Stedet 
ligger ca. 45 min kjøretid fra flyplassen i Manila. 
Der ventet «Doktora» Gunhild, medarbeider 
Ove og sjåfør Ever.  De skulle ta oss med til 
“Misjonærboligen”, hvor vi skulle bo i nær 3 uker.  

Det var mørkt, varmt og fuktig vær. Vi møtte sommeren, 
for vi hadde reist fra vinter i Norge. Iselin og Tonje 
hadde spart penger til denne turen lenge. De ville gjerne 
hilse på oldemors venner. Oldemor hadde flere ganger 
tidligere fått med seg klær og leker til barna der.  Nå var 
det Iselin selv som skulle gi bort ting og være sammen 
med noen av barna der.

Vi skulle pakke leker og klær over i sekker før vi dro 
avgårde til et slumområde som MaMa arbeider i hver 
uke.

Veiene kan være både smale, sølete hullete, og støvete.  
Trafikkreglene er det såsom så med. Vi er trygge med 
Ever ved rattet. Vel framme venter voksne og barn 
på besøk. Barna får næringsrik mat som består av ris, 
grønnsaker og kylling eller fisk. Noen damer som bor 
der, koker maten på åpen ild ute. Ingrediensene til dette 
får de av MaMa. De synger for oss. Bordbønnen er også 
viktig. Ingen begynner å spise før den er sunget. Vi delte 
ut det vi hadde med oss. Gleden var stor hos både 
voksne og barn.     
       
I “Håpets Havn“ går livet sin vante gang. Vi som er på 
besøk får være med på dagens mange gjøremål.
Det nye kjøkkenet ble ferdigstilt mens vi var der. Etter 
den høytidelige åpningen var over, stekte Iselin de første 
pannekakene. Mats som er sjefen på kjøkkenet, fulgte 
med på at alt gikk rett for seg.

Oldemor på 
tur med  
barnebarn 
og oldebarn

Oldemor og Iselin klare til innsats i slummen.

Like i nærheten av MaMa ligger noen lokale små 
“sjapper”. Der kan en kjøpe litt av hvert. Vi skulle ha 
hoppetau og farger. For å komme dit, måtte oldemor 
ha hjelp av Iselin for å balansere seg over renna med 
sølevann og kloakk. Ingen hadde lyst på å dette uti.

Vi likte oss godt hos småbarna. Det var bare ei jente 
som bodde på småbarnsavdelingen der nå. Hun bodde 
der sammen med mange gutter. Hun fikk ei fin dokke. 
Den holdt hun godt rundt. Hun strålte av glede. Det gjør 
godt å se at noen blir glade.

De store barna var på skolen om dagen, og om etter 
middagen hadde de lekser og annet arbeid. Litt tid ble 
det likevel til ballspill, lek og dans. Det var gøy for alle. 

Bursdagsfeiring fikk vi også med oss. Alle som har 
bursdag i februar ble gratulert. Slik er det også i de 
andre månedene.

Denne gangen skulle det lages til   “Booden Fight”. 
Da blir maten laget til og lagt direkte på bananblader 
på bordet.  Vi spiser med fingrene, stående rundt et 
langbord ute på tunet. Her er alle med. «Lollaene» de 
eldre damene” sitter i sine rullestoler. Alle drikker vann 
eller små colaer. For en stemning det ble, da mørket 
senket seg . Nydelige pyntede bursdagskaker fikk vi også 
smake. Før vi spiste sang og danset vi etter musikk. Den 
kvelden la alle seg trøtte og mette.

I Manila besøkte vi Østens største varesenter med 
mange forskjellige butikker og andre forlystelser.  Vi 
skulle kjøpe slippers til utdeling. Vi fikk 300 par for 
pengene vi hadde. Flott synes vi, men også litt rart.



Varme pannekaker stekes i nytt kjøkken. Balansekunst er viktig.

Denne gangen skulle det lages til   “Booden Fight”. 

Oldemor og Iselin på besøk hos småbarna.  
(Se også tittelbilde på fremsiden.)

MAMA’s arbeider på forskjellige steder med ukentlige 
besøk. Mor og barn arbeid er i fokus.  Våre 3 førskoler 
besøkte vi også. Da hadde vi med frukt, kjeks og drikke 
som en overraskelse i hverdagen. Barna sang for oss og 
viste oss det de arbeidet med den dagen. 

Traisykkel var moro å kjøre med. Det er en slags 
motorsykkel med sidevogn. Den fungerer som drosje. 
Barna blir kjørt til skolen i en slik, for det er ganske farlig 
å gå på veien.

Dette var litt av det vi opplevde.  Vi rakk akkurat hjem til 
Norge før alt ble stengt ned. Spennende var det for oss å 
se så mange forskjellige mennesker og spise annerledes 
mat enn vi er vant med. Det er også koselig å være 
sammen så lenge og mange venner fikk vi også. Vi ble 
veldig godt tatt vare på og inkludert i det daglige livet. 
Det ga oss mye å tenke på. 

Vi takker hjertelig for at vi fikk komme til Håpets Havn 
og bo på Senteret til MAMA’s. Til alle våre venner på 
Filippinene og i Norge sender vi en varm hilsen og 
ønsker alt godt for det videre arbeidet.

Samtidig ønsker vi god jul og et velsignet nytt år.

Mange hilsener fra
Iselin, Tonje og Birthe Sofie i Skien
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Hvis du oppgir din adresse på giro eller nettbank-  
overføringer vil du få få tilsendt vårt nyhetsbrev.

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

RETURADRESSE:

Trofaste «støttespillere»  
på Tromøy

En nydelig dag i juni fikk vi møte en flokk  
med flotte og blide damer fra «Rachels 
Venner» i Tromøy menighet pluss damene  
i Strikkeklubben. 

De strikker nydelige strikkeprodukter som 
blir gitt til MAMA’s. Kvinnene som føder på 
sykehuset vårt --MaMa Rachels Hospital 
of Mercy – får med seg hjem en pakke som 
inneholder et teppe, lue, sokker og en body.

Ute i slummen fødes også mange barn, og de 
våre sosialarbeidere er i kontakt med, får det 
samme. Dette er stor stas å få. Sjal til damene 
på aldershjemmet og andre eldre ute  
i slummen, strikkes også. 

Vi besøkte Galleriet til Ellen Marie Hisdal.  
Der stiller hun ut de nydelige bildene sine. 
Bilder hun også selger. Fra Galleriet fikk vi 
med en pengegave til arbeidet vårt.

Tusen takk til dere alle for gleden og hjelpen 
dere gir til MAMA’s.

Vennlig hilsen 
Kari Mette og May (Bruktbutikken i 
Langesund) og Birthe Sofie (styremedlem)


