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Koronapandemi:
Skolearbeidet må gjøres selv om
skoledagen må tilbringes hjemme i
Håpets Havn. Noen av guttene gjør
arbeidet sitt så godt de kan.

Snart skal
våren
komme!
Vi er kommet langt inn i et nytt år.
Dagene begynner å bli lysere og sola
varmer mer og mer for hver dag.
Normalt burde vi ha mye å glede oss
over, men fortsatt henge Koronaen over
oss som et truende uvesen og mye er
ennå usikkert.
Meldingene fra Filippinene det siste året har ikke
bare vært gode, men midt i alt er det blant våre
ansatte en trofasthet og et ønske om å tjene sine
landsmenn og kvinner, som er forbilledlig. Vi skulle
gjerne vært representert med norsk deltagelse, men
når dette ikke er mulig, har vi tillitt til at de ansatte
gjør den jobben som trengs!
Mister vi arbeid i Norge, har vi NAV. Mister man
jobben på Filippinene har man ingenting. Forskjellen
vet vi er himmelvid. Vi i MAMA’s kan ikke hjelpe alle,
men vi vet at de pengene vi sender til Filippinene
hvert år, gir meget god avkastning. Vi sendte ca. 1
million kr til sykehuset i fjor. Det sysselsetter ca. 40
ansatte. Hvor langt hadde man kommet med en
million på et sykehus her i Norge; knapt en lege!

Din siste vilje
Nordmenn arver verdier for rundt 75 milliarder
kroner (2018) 463 millioner kroner blir gitt
frivillig til norske organisasjoner. En nedgang
på 25 % (2016 til 2017) gir store utslag for
flere organisasjoner – også for MAMA’s.
93 % vet at de kan skrive testament 10 %
gjør det (Sverige 20 %) 0,4 % har gitt en
testamentarisk gave til sin hjertesak.
Du kan gi barn som denne gutten en fremtid.
– Gi en gave i ditt testament.

Jostein ser fram til å bytte ut pilk og kuldekrem med parasoll
og solkrem.

Hadde fjoråret vært et normalår, var planen at
sykehuset skulle vært selvfinansierende nå. Det er
det dessverre ikke, «våren» er utsatt. Fortsatt trengs
din støtte.
Takk for at du er med på å hjelpe! Vi tror
velsignelsen er like stor hos giver som hos mottager.
Med vennlig hilsen
Jostein Gjærum
Styreleder

Nattcaféen
hjelper
Filippinene
På Husnes bedehus I Kvinnherad, har ungdom frå
8. klasse og oppover kunna samlast til Nattcafe i
nærare 20 år.
Hausten 2018 bestemte me oss for å ha eit
misjonsprosjekt, og fann ut at me ville vera med og
samle inn pengar til MaMa Children sitt barnearbeid på
Filippinene. Mange av ungdommane kjenner til dette
arbeidet ettersom lokale eldsjeler som Grete og Ove
Tvedt har engasjert seg mykje i dette.
Av og til har me loddsalg på samlingane våre. Dei
kronene me har fått inn på dette har gått til prosjektet.
Vidare bestemte me oss for at når nokon skulle kjøpa
noko i kiosken, så la me på kr 2,- for kvar ting dei kjøpte,
og desse kronene gjekk og til hjelp på Filippinene.
Eit par gonger har Ove Tvedt vore innom Nattcafeen
og informert om arbeidet me er med og støttar. Ein
gong hadde me han med oss på storskjerm direkte frå
Filippinene.

Ungdommane på nattcafe.

For nokre år sidan laga Nattcafeen og den kommunale
ungdomsklubben på Husnes eit Kvinnheradspel saman.
Dette er ein lokal variant av Monopol. Det er ein del
spel igjen, og våren 2020 gjekk me ut med at når nokon
kjøper spel for kr. 200,- så går heile summen uavkorta til
arbeidet på Filippinene.
Tilsaman har det kome inn ca 10.000,- på desse ulike
prosjekta. Pengane vart overført nå i haust. Me synes
det har vore flott å kunna vera med og bidra på denne
måten.

Jan-Ove Fagerheim

Manilabutikken
Den 18. februar åpner vi opp bruktbutikken
vår i større lokaler sentralt i Langesund.
Vår nye adresse blir Storgata 9.
Ta gjerne turen innom – velkommen!
Ring Kari Mette tlf.: 415 66 835
eller May tlf.: 901 16 359

Her må det deles på datamaskinene – barna samlet på kontoret for å få med seg hjemmeoppgavene sine.

En liten hilsen og rapport
fra Håpets Havn
Daglig leder Janette Mateo forteller:
Fremdeles er det slik at vi gjør alt vi kan for å følge
de nasjonale retningslinjene og protokollene for å
unngå å få Covid-19 inne i på senteret vårt.

Barn og eldre er fremdeles inne i hjemmet. Noen
ganger lar vi dem leke og rengjøre rommene sine om
morgenen. Også de eldre får anledning til å ta turen ut
og kjenne på solvarmen tidlig på dagen – før det blir
altfor varmt.. Jentene får lage eller sy runde tepper hvis
de er ferdige med leksene og skoletimene sine.
Barna får sine ukelekser fra skolen. Lærerne sender
modulene slik at de kan svare, og hver mandag eller
fredag returnerer vi det leksearbeidet som er gjort, slik
at lærerne kan kontrollere og se over svarene om barna
har svart riktig eller galt.

På senteret hjelper vi voksne hverandre så godt vi kan.
Vi takker Herren fordi han gir oss sine velsignelser, selv
om vi nå opplever pandemien. Noen private selskaper
donerer fremdeles varer og mat til oss på senteret og til
våre venner i slummen. Det kommer godt med i deres
daglige liv.
Vi er svært takknemlige for all støtte og hjelp fra dere
norske sponsorer som trofast gir deres gave til MAMA’s sitt
arbeid her i Cavite.
Janette Salvador Mateo

Ennå er det mulig å skaffe seg denne viktige boken.

Vandring blant
de fattigste
Solveig Berit Gudmundsen har skrevet boken
om hvordan Rachel Trovi gjennom nært 30 år
fullførte sitt kall på Filippinene.
Ennå er det noen bøker igjen, all inntekt fra
salget går direkte til MaMa’s sin driftskonto.
Dersom du ønsker å støtte arbeidet med å kjøpe
boken, kan den bestilles på e-post:
bokbestillingmamas@gmail.com
Du vil da få den hjem til deg, tilsendt i posten.
Pris (m/porto): 379 kr. (giroblankett er lagt inn
i boken).

Du kan gi barn som denne gutten en fremtid.
– Gi en gave i ditt testament.

Misjonsarbeid
i Coronaens tid
Styremedlemmer og venner har i en årrekke hatt
gleden av å reise til Filippinene og Håpets Havn. De
fleste som reiser har med seg barnetøy, voksentøy,
sko, briller og andre nødvendigheter. I det siste
året har ingen kunnet reise og våre institusjoner
der ute har vært coronastengt, barnehjemmet,
sykehjemmet og sykehuset, og utreise til ulike
slumområder har vært umulig. Behovene for hjelp
har vært store. Så hva kunne vi gjøre?
På siste tur hjem til Norge fra Filippinene ble Birthe
Sofie kjent med en mann som var gift med en filippinsk
dame. Det viste seg at han var fra samme sted som
Birthe Sofie. Hun fortale ham at vi var mange som reiste
til Filippinene, og med oss hadde vi mye som de fattige
trengte. Nå kunne vi ikke reise mer og dermed kom
ingenting ut. «Men har dere ikke hørt om «Fil-Star»
spurte han? «Det er et firma som står for sendinger fra
Norge til Filippinene.»
Birthe Sofie tok kontakt med firmaet og dermed er ruta
Norge- Filippinene opprettet. Ikke noe er tilfeldig!
I garasjen til Birthe Sofie settes alt som venner og kjente
gir. Og så starter pakkingen og klargjøring for sending.
En av jentene pakker i plastposer, en suger ut lufta en
tredje legger i eskene. På denne måten får vi utrolig
mange kilo sendt av sted.
Det vi sender er klær, sko, sengetøy, håndklær, duker,
gardiner, stoff, hygieneartikler, plasthansker, bandasjer.
Vi har og sendt nødvendig utstyr til sykehuset, leker,
brilller, smykker og ulike pyntegjenstander.
Mange venner av MaMa’s strikker babyklær, sokker,
tepper, sjal og luer. Alt blir sendt.
Alt dette kommer helt fram til Håpets Havn uten
forsinkelser av korrupte tollere. Vi har fått mange bilder
tilbake hvor stoff som er sendt blir brukt til, som på
bilde, guttene har fått sydd bukser, nye gardiner er
hengt opp på gamlehjemmet og rom er pyntet til jul
med gaver fra Norge.

Pakkingen i full gang, Inger Lisbeth, Unni, Gunhild og Birthe Sofie.

Vi har så langt sendt 18 store esker til Filippinene. For
dette har vi betalt ca. kr 16000. Altså en rimelig måte
å få sendt det vi ønsker på en trygg måte. Sendingene
er først og fremst beregnet til bruk i Håpets Havn
og sykehuset. Men nå er det gitt lov å gi ut også i
slumområdene.
Så nå er det mange som får glede av dette!
Er det ikke helt utrolig at et tilfeldig møte på flyet fører
til at nye veier åpner seg, når andre stenges? Vi tror at
det ikke er tilfeldig at det ble slik.
Vi takker alle som har bidratt til disse sendingene og
ikke minst går vår takk til Fil-Star, som sørger for en
åpen vei inn til de fattige!
«Så skal min Gud som er så rik på herlighet i Kristus Jesus
gi dere alt dere trenger. Vår Gud og Far være ære i all
evighet! Amen.»
Fil. 4.19-20.
Solveig B. Gudmundsen
Birthe Sofie Bunkholt Sørensen
Gunhild Dobbe

Småguttene i sine nye «gardinbukser».

Bilen er fullpakket, Reidun og Kari fra Tromøya. Sammen med Birthe Sofie og Daisy.

Ekteparet Caluza, som driver firma FIL-STAR,
Daisy Azucena og Gaudencio Caluza.
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Mathias og Ole:

Gir 20% av overskotet til
MAMA’s!
Før jul i 2018 var Mathias Tvedt (barnebarnet
til Grete og Ove Tvedt) på besøk i Håpets
Havn, på Filippinene, saman med far, onkel og
eit søskenbarn. Der fekk han sjå og oppleva
at ikkje alle hadde det så godt som oss her i
Norge. Mathias fortel at han trong pengar til
lett motorsykkel, så faren hans foreslo at han
kunne selja juletre.
Det ville han. «Men eg kan jo ikkje berre tenkja
på meg sjølv. Eg vil gi 20 % av overskotet til
MAMA’s». Det vart så. Før jul i 2019 selde
Mathias Tvedt juletre på Valen, det gav nokre
tusen til MAMA’s.
Før jul i 2020 vart det på nytt juletresalg,
no med endå fleire tre. Ole ,bror til Mathias,
vart og med denne gongen. No var dei to om
salget, og det gjekk strålande. 6000 kr til
MaMa. Veldig bra!
Ole har enno ikkje vore ute til Filippinane, men
gler seg til det blir hans tur. Det skal bli kjekt å
sjå kva pengane går til, seier han.
Takk til desse to for fin innsats!
Ole Tvedt
Styremedlem

Norengros Erik Tanche Nilssen AS
Skien Hagebyvn. 26, Pb. 2560, 3702 Skien
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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, Rune Jørgensen.

