
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Virksomhetens art og hvor den drives 
 
Stiftelsen MAMA CHILDREN’S CENTER OF NORWAY er en frittstående kristen 
bistandsorganisasjon med ansvar for driften av de to filippinske stiftelsene: Senteret 
MAMA’S HOPE HAVEN OF NORWAY INC, og sykehuset «MAMA RACHEL’S       
HOSPITAL OF MERCY INC» i Cavite utenfor Manila, Filippinene.  
 
I 2020 er styret utvidet med Rune Jørgensen, nytt styremedlem fra Sagvåg, Stord. Ved utgangen av 
året består styret av 8 medlemmer. Stiftelsen har nå styremedlemmer fra Rogaland, Vestland, og 
Vestfold og Telemark. Stiftelsen blir drevet fra styremedlemmenes hjemmekontor. 
 
2020 startet brutalt med at vulkanen Taal Volcano våknet 12.januar, og hadde et stort utbrudd. Store 
området ble lagt i aske og mennesker flyktet. Vulkanøya er ca. 5 mil sør for Manila, og ca. tre mil 
fra Håpets Havn, Cavite. Personalet i HH, på sykehuset og de norske representantene som var 
tilstede på dette tidspunkt, utførte et stort hjelpearbeid. 
 
I løpet av «corona-året» 2020 har styret hatt 6 styremøter og 65 saker er blitt behandlet, mot 69 i 
2019. Den 12.mars 2020 ble landet vårt stengt ned, og vi måtte lære å ta styremøtene våre digitalt.   
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I løpet av året har vi gjennomført 3 vanlige møter (januar, juni og august) der vi har vært samlet 
fysisk, og 3 digitale møter (april, oktober og desember), der vi bare har sett hverandre på skjermer. 
Da det ble forbud mot alle «unødvendige» reiser til utlandet, har det medført at ingen av 
styremedlemmene har besøkt Filippinene denne høsten. Noen var i Cavite i begynnelsen av året og 
den siste ble nærmest «beordrer» hjem – av den norske ambassaden - da nedstengingen i mars var et 
faktum i mange land. Det at vi ikke kan reise til Filippinene, er et stort savn og vi gleder oss til å 
kunne sette oss på et fly igjen og treffe våre venner i Cavite.  
 
Det er sendt ut 3 nyhetsbrev i løpet av året.  
 
For å samle inn penger til stiftelsen, deltar styremedlemmene normalt på mange ulike arrangement 
forskjellige steder i landet, det kan være konserter, møter, basarer og gudstjenester pluss aksjoner på 
skoler og i barnehager. Slikt har det blitt svært lite av i 2020, da det har vært forbud mot å samle 
mange mennesker på et sted. En fikk imidlertid markert 30 årsjubileum for stiftelsen i Langesund 
kirke 4. oktober. 
 
Oversikt over utvikling, resultat og stilling  
Driftsinntektene var på 3,2 mill. mot 3,6 i 2019. Det betyr at inntektene våre har gått ned med 
400 000 kr dette året. Vi fikk melding om en testamentarisk gave i oktober 2020, men pengene kom 
ikke inn på konto dette året. Salgsinntektene i bruktbutikken gikk opp med litt over 40.000 kr i 
forhold til 2019.  
 
Overføring til Håpets Havn var på 2,2 mill. 850 000 kr mindre enn i 2019. Dette fordi mange av de 
vanlige aktivitetene i Håpets Havn er stengt ned på grunn av corona-pandemien. De 3 førskolene 
våre er stengt, men personalet er omdisponert til arbeid på Håpets Havn, og bistått med leksehjelp 
og aktivisering av barna. For å ivareta smitteverntiltak har personalet arbeidet 14 dagers langturnus 
på senteret, og 14 dager hjemme, besøkstjenesten til de 3 fengslene vi normalt samarbeider med, har 
ikke vært mulig i 2020. Det samme gjelder matutdelingen i slummen. Grunnet nedstenging av 
skolene på Filippinene har en ikke sponset nye elever med skoleuniform/ skolesekker mm.  
I begynnelsen av 2020, ble garasjen på Hopes Haven revet. Nytt kjøkken ble bygget av byggmester 
Ole Stenbakk og gitt i gave til MaMa av Build Aid. 
 
Vi har overført rett over 1,0 mill til sykehuset, bare noen tusen mindre enn i fjor. Sykehuset har 
kjempet en hard kamp for å holde åpent gjennom dette året og ikke minst å unngå Covid 19 smitte. 
Det har også her ført til at personalet har arbeidet 14 dagers langturnus med overnatting i 
misjonærboligen på sykehustomta og deretter vært 14 dager hjemme. 
Det var sterk nedgang i pasienttallet i en periode og det betyr mindre inntekter for dem. De tar 
likevel sikte på å være selvdrevet med hjelp av egne inntekter i nær fremtid – 2021 /2022. Det er en 
stor målsetting, og det blir spennende å se om det vil være mulig. Mye kommer an på hvordan 
pandemien vil utvikle seg, og om vaksiner vil bli tilgjengelige også for det filippinske folket. 
 
Året avsluttes med et negativt driftsresultat: –  252 753 kr, mot  - 701 347 kr året før.  
Det er aldri hyggelig å avslutte året med et negativt resultat. Det er ingen ønsket situasjon, men vi 
håper og tror at 2021 og den testamentariske gaven vi har fått, skal bringe muligheter for videre 
drift av stiftelsen. 
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Fortsatt drift 
 
Styret mener at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2020 er satt opp 
under denne forutsetning. 
 
Arbeidsmiljø/likestilling 
Stiftelsen har ingen ansatte.  
Kjønnsfordelingen i styret:  Kvinner        5/8  = 62,5 % 
    Menn            3/8        = 37,5 % 
Ytre miljø 
Styret mener at stiftelsens virksomhet ikke forurenser det ytre miljø i vesentlig grad. 
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______________________    ___________________________ 
Jostein Gjærum     Astrid Berntsen   
Styreleder      Daglig leder og styremedlem 
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Solveig B. Gudmundsen    Gunhild Dobbe 
Styremedlem      Styremedlem 
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Birthe Sofie Bunkholt Sørensen   Ove Aarnes Tvedt 
Styremedlem      Styremedlem      
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Bjørg Dåsvand Nuland    Rune Jørgensen 
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