
 

 
 
 
Virksomhetens art og hvor den drives 
 
MAMA CHILDREN’S CENTER OF NORWAY er en frittstående stiftelse som er opprettet for å drive 
kristent hjelpearbeid på Filippinene. Stiftelsen har ansvar for å skaffe midler til de to filippinske stiftelsene: 
Senteret MAMA’S HOPE HAVEN OF NORWAY INC, som er et hjem for barn, unge og eldre med plass til 
60 personer, og sykehuset «MAMA RACHEL’S HOSPITAL OF MERCY INC» i Cavite utenfor Manila, 
Filippinene.  
 
I 2021 består styret av 8 medlemmer. Stiftelsen har nå styremedlemmer fra Rogaland, Vestland, og Vestfold 
og Telemark. Stiftelsen blir drevet fra styremedlemmenes hjemmekontor. 
 
I løpet av 2021, har styret hatt 6 styremøter og 60 saker er blitt behandlet, mot 65 i 2020.  Vi har gjennomført 
både digitale møter - 4 stk – og fysiske møter – 2 stk. (sept og okt). Koronapandemien har preget mye av 
arbeidet vårt gjennom hele 2021. 
I oktober hadde vi et digitalt møte med administrasjonen i Cavite på Filippinene. Det betydde mye at vi både 
kunne se og høre hverandre og ha dialog om det som både de og vi fant viktig.  
 
Myndighetenes forbud mot alle «unødvendige» reiser til utlandet, har medført at ingen av styremedlemmene 
har besøkt Filippinene i løpet av 2021. Landet har vært nedstengt, alle skolene har vært stengt for fysisk 
undervisning, barn og unge har kun hatt digital undervisning og hjemmeundervisning. Dette har også rammet 
våre barn på barnehjemmet. Personalet er utvidet med en lærer som tar seg av undervisningen av barna. 
Førskolene våre har vært stengt og de to førskolelærerne våre har blitt overført til barnehjemmet og jobber 
med barna der. Hele personalet i Håpets Havn har fått tilbud om vaksine og de aller fleste har tatt imot dette 
tilbudet. 
 
Pandemien har rammet hardt på Filippinene, og særlig sykehuset fikk erfare at det påvirket driften. 
I den første tiden da landet ble stengt ned, ble pasientene borte fra sykehuset, og det slo hardt inn på 
driftsøkonomien deres. Heldigvis har dette bedret seg nå. En stor del av personalet har vært smittet og syke, 
men det har vært milde symptomer og alle er kommet seg gjennom sykdommen. Hele personalet ble 
vaksinert tidlig, og det har vært viktig.  
På grunn av pandemien er det blitt bygget et nytt mottaksområde utenfor selve sykehusbygget. Personalet 
måtte ha et sted der de kunne teste pasientene for korona, før de kunne ta dem inn i selve 
sykehuskorridorene. 
 
Vi har også i 2021 fått sendt ned esker med varer fra Norge gjennom firmaet FIL-STAR. Pakkene blir fraktet 
trygt frem og det skaper stor glede. Strikkekafeene i Porsgrunn og på Tromøya har strikket mye og fått dette 
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levert via FIL-STAR. Andre privatpersoner har levert inn diverse tøy og artikler til styremedlemmer i 
Telemark som har tatt ansvar for pakking og utsending. 
 
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. Samlinger med mange mennesker har vært regulert og  begrenset også i 2021, det har virket 
inn på vår økonomi. 
 
Oversikt over utvikling, resultat og stilling  
Driftsinntektene var på 4,3 mill. mot 3,2 i 2020. Det betyr at inntektene våre har gått opp med 1,1 mill dette 
året. Vi fikk melding om en testamentarisk gave i oktober 2020, men pengene kom ikke inn på konto før vi 
var kommet over i 2021.  
Bruktbutikken i Langesund flyttet inn i andre lokaler og ligger nå sentralt plassert i Storgata. Det har gitt 
tydelige utslag på salgsinntektene. De økte med 215 180 kr i forhold til 2020. Det koster å leie 
butikklokalene og både strøm og andre driftsutgifter kommer til. Avdelingsresultatet for butikken i 2021 er 
på 345 855 kr.  
 
Overføring til Håpets Havn var på 2,3 mill. 78 231 kr mer enn i 2020.  Mange av de vanlige aktivitetene i 
Håpets Havn er stengt ned på grunn av korona-pandemien. Men det er blitt utført en del renoveringsarbeid på 
og rundt bygningene i Håpets Havn, en reserve vannledning er gravd ned og koblet på den offentlige 
vannledningen. Halm, høy og fuglereder er fjernet fra taket på både gutte og jenteavdelingen. Nye,tette 
takutstikk er kommet på plass, det hindrer fuglene å ta seg inn på taket, og bygningene er blitt mye mindre 
brannfarlige.  
 
Førskolen vi har drevet i Boracay ble rammet av brann da hele slumområdet opplevde en kraftig brann som 
gjorde mange fattige mennesker hjemløse. Bygningen der førskolen var, klarte seg ganske godt, da det var et 
betongbygg. En tidligere tilsatt hos oss fikk lov til å ha bygningen som sitt hjem, da han og familien hadde 
mistet det meste av det de eide. 
 
Besøkstjenesten til de 3 fengslene vi normalt samarbeider med, har heller ikke vært mulig å drifte som 
normalt i 2021. MMCCN har imidlertid kontaktpersoner i fengslene og blir kontaktet via mail ved behov for 
materiell som leveres ved inngangsporten til fengslene. Matutdelingen i slummen har heller ikke latt seg 
gjennomføre som tidligere. Grunnet nedstenging av skolene på Filippinene har en ikke sponset nye elever 
med skoleuniform/ skolesekker mm.  
 
Vi har overført rett over 1,1 mill til sykehuset, 147 884 kr mer enn i fjor. Sykehuset har kjempet en hard 
kamp for å holde åpent gjennom året og ikke minst å unngå CV-19 smitte. Personalet har vært gjennom flere 
perioder med smitte. Den siste virusvarianten – Omicron – smitter lett og mange ble syke. Det medførte at 
deler av sykehuset måtte stenge ned i en kort periode.  
 
Det var sterk nedgang i pasienttallet i en periode og det betydde mindre inntekter for sykehuset. De tar 
likevel sikte på å være selvdrevet med hjelp av egne inntekter i nær fremtid – 2022/2023. 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 og ikke minst om folket vil 
være villige til å la seg vaksinere. Det er dessverre mange ute i distriktene som ikke ønsker å bli vaksinert. 
 
Året avsluttes med et positivt driftsresultat: 572 075 kr, mot - 252 753 kr året før.  
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Det er hyggelig å avslutte året med et positivt resultat, det er lenge siden sist. Arv og testamentariske gaver 
har gitt oss et bedre utgangspunkt for vårt videre arbeid.  
 
 
Fortsatt drift 
 
Styret mener at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2021 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. 
 
 
 
Kvernaland 05.04.2022 
 
 
______________________    ___________________________ 
Jostein Gjærum     Astrid Berntsen   
Styreleder      Daglig leder og styremedlem 
 
 
_______________________    ______________________________ 
Solveig B. Gudmundsen    Gunhild Dobbe 
Styremedlem      Styremedlem 
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Birthe Sofie Bunkholt Sørensen   Ove Aarnes Tvedt 
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Bjørg Dåsvand Nuland    Rune Jørgensen 
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