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Julehilsen fra Manila 2011                                             

 

Det er snart andre søndag i advent, og vi er så frimodige at vi sier; God 
Jul! Vi håper dere alle har det bra og er ved godt mot.                                                                                                                                                                      

I 4P For People har vi mange ting på gang, og ser at det fremover blir stadig mer å 
henge fingrene i. Det handler om å hjelpe hvor vi kan og tenne håpet i så mange 
mennesker som mulig!  Områdene vi jobber i er av lokale myndigheter erklært 
blant de verste i Manila - da spesielt Helping Area, hvor de fleste av førskolebarna 
våre kommer fra.                                                                                                                                                                                                                                                               
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Juletider er tider av forberedelse for julefester og innkjøp av og pakking av 
Julegaver. For mange av de fattige barna er dette den store høytiden i året, da de 
får et nytt sett med klær. Dette betyr veldig mye for dem, og vi gjør som i fjor og 
gir alle barna i førskolen og Junior studentene våre en myk julepresang. Samtidig 
er det den tiden da vi ser til at de aller fattigste får ekstra mat. Våre ansatte vet 
hvem som trenger det aller mest. Alle mødrene vi jobber med blir også samlet til 
en julefest i år.                                                                                                                 
Selvfølgelig er det også tiden der vi viser at vi setter pris på våre ansatte, både i 
ord og i handling. Det blir en egen Julefest og utbetaling av den 13. måneden, 
samtidig er det tradisjon å gi dem en kurv med mat.                                                                       
TAKK for at dere hjelper oss til å velsigne og skape glede og takknemlighet også 
denne Julen! 

En trygg fremtid                                                                                 

Cavite: Lille Angel blomstrer 

     
Bilde: DA, Angel får nye bandasjer og pleie hos oss i  Tondo                           NÅ, en herlig liten jente koser seg på barnehjemmet i Cavite! 

Du husker sikkert at vi for to nyhetsbrev siden fortalte deg om Angel, en tynn og forbrent liten jente fra 
Aroma. Lenge hadde vi prøvd å overtale mamma til å gi henne fra seg, før det gikk galt. Så en dag fikk 
hun et av epilepsi anfallene sine, og falt med Angel over en parafin lampe som knuste. Et øyeblikk 
senere brant klærne til både mamma og Angel lystig, og de kan takke naboene for at ikke skadene ble 
enda større. Mamma fikk alvorlige brannskader på armene mens Angel fikk tilsvarende stygge 
brannskader på bena.                                                                                                                                                          

Vi hadde forsøkt å hjelpe, men fremdeles var Angel både syk og underernært. Nå gikk heldigvis Marybikk 
med på å plassere henne i et godt norsk barnehjem i Cavite, et sted vi visste at hun ville være i de beste 
hender. For noen dager siden besøkte vi Angel og for en nydelig liten jente hun var blitt. Jeg ble helt rørt 
over å se henne; Er dette virkelig Angel? Jo, det er henne!                                                                             

Nå blir neste jobb å få orden på alle papirene slik at vi kan få gitt henne en trygg og god fremtid utenfor 
slummen. Mamma er så mentalt forstyrret at hun vanskelig kan føre en vanlig samtale og samtidig lider 
hun av kraftig epilepsi. Etter to måneder husker hun ikke engang navnet på jenta si.  

Vi har ikke glemt Marybikk men hjelper henne i Aroma. Vi har også funnet en institusjon som kan være 
villig til å ta imot henne slik at hun kan få hjelp med sin sykdom og sine plager. 
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Født for å dø?                                                                                      

Aroma: Når foreldrene ikke bryr seg 

Bilde: Født 2 måneder for tidlig - forlot oss mange år for tidlig! 

Av og til glipper det litt for oss, og vi får ikke med oss alt som skjer. En av mødrene vi har fulgt opp fødte 
to måneder for tidlig og ble sendt tilbake fra sykehuset bare et par dager senere. Da vi fikk vite om det 
inntrufne var det allerede gått flere uker, og vi oppsøkte henne straks i bygning 19 Aroma. Mel gikk på 
besøk alene og syntes ikke situasjonen så noe særlig ut, men det var først da Bjørg kom inn en uke 
senere at hun slo alarm. Foreldrene fikk klare meldinger om å gi barnet mat mye oftere, tre ganger i 
døgnet er langt fra tilstrekkelig for lite for et lite prematurt barn.  

Henvendt til Mel fortalte Bjørg at denne gutten kom til å dø om det ikke skjedde noe radikalt, og det 
gjorde det dessverre ikke. Foreldrene brydde seg ikke, og det var nesten som de forberedte ham for 
hans siste åndedrett. Da gutten ikke lenge etterpå døde, var det heller ingen som reagerte med sorg, 
bare Bjørg var så opprørt at hun kunne grått; Hvis de ikke vil ha barna sine, så gi dem til meg! 

Vi er svært takknemlige for den tette kontakten vi har fått med de gravide kvinnene i området, og håper 
vi i fremtiden unngår slike sørgelige hendelser som dette. Startpakkene våre har virkelig blitt 
begynnelsen på noe nytt i Aroma og Happyland, Vi har fått et hel t nytt fokus på oppfølging av både 
mødre og barn, og på å føde trygt på sykehus. Denne gutten skulle ikke en gang kommet ut fra 
sykehuset om alle regler hadde blitt fulgt, det var alt for tidlig å sende ham hjem. 

Familie Union                                                                                   

Tondo: Jobel møter Billy og Jonathan       

Hele den triste historien om Calono famiien går for oss tilbake til februar 2009. Nå har Jobel bodd hos 
oss godt over et år, og han ville gjerne møte pappa og storebror. 
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Det hadde vært mye frem og tilbake, men nå var altså dagen her. Jobel satt på kontoret vårt i Tondo og 
ventet da pappa omsider dukket opp. Nølende smøg han seg inn døren, begge var tydelig sjenerte og 
det gikk litt tid før de tinte opp. Etter hvert krøp Jobel opp i fanget til Billy og de to ble sittende å prate 
sammen - herlig!                                                                                                                                                                      

Snart gikk døren opp igjen og inn kom Jonathan, gutten som rømte fra oss for litt over et år siden, og 
som nå går på forskolen vår i Happyland. De fant raskt tonen og hadde masse å prate sammen om. Vi 
fant frem mat til alle tre, og gledet oss over å se at de koste seg sammen. 

Bilde: Hjertelig gjensyn mellom to brødre.  

Mamma dukket aldri opp, og det var nok det beste denne dagen. I Julehelgen vil vi samle hele familien 
til en kosestund i Manila Zoo, da vil også mamma være der.  

Hjelpearbeider liv i Manila                                                                         

Manila: Mange begivenheter for Jobel 

Det er nå over et år siden Jobel flyttet inn hos oss i Alabang Hills. Nesten fra første dag har han ønsket 
seg en sykkel, og nå var det tid for å feire hans 9 års bursdag! 

Sucat: Endelig sykkel                                                                                                                                                  
Jobel har snakket om at han ønsket seg en sykkel, og det over et år nå. Vi bestemte oss tidlig for å la 
ham lære seg litt tålmodighet. Da bursdagen endelig opprant var han veldig spent - ville han få sykkelen 
han hadde ønsket seg så lenge! Jo, så visst dukket det frem en sykkel som sto skjult bak en vegg i stuen. 
Lenge satt han bare og så på den før han reiste seg og pakket den ut. Etterpå danset han en gledesdans 
utenfor huset vårt.                                                                                                                                                                                    

Jeg er ikke så veldig begeistret for disse billige kinesiske syklene, men må innrømme at det gjør det 
mulig å få ting med et flott utseende til en latterlig lav pris. Det er jo noe det og! 
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Bilder: Denne hadde han ventet på så lenge                                                   

Manila: Det blir en litt spesiell jul i år                                                                                                                           
I år er alle barna og barnebarna hjemme i Norge, også Rebekka. Bjørg og jeg blir her ute sammen med 
Calano brødrene Jobel, Joshua, Angelo og enda en liten og nylig operert Joshua fra Happyland. En herlig 
guttegjeng som helt sikkert kommer til å ha mye spennende for seg når de møtes og derved sørger for at 
vi får en travel Jul i Manila. I tillegg er et slik at vi skal være litt sammen med naboene på julaften, vi er 
litt som en stor familie i denne lille villagen. 

Tusen Takk! 

Vi er svært takknemlige for alle dere som støtter både oss personlig og arbeidet vårt så trofast – TUSEN 
TAKK!  

Jeg tror ikke mange av dere er klar over hvor lite vi egentlig driver dette ganske omfattende arbeidet for. 
Mange tror vi er stinne i penger og endog avdelings kontoret til DSWD ( Department of Social Welfare 
Development) her i Tondo, spurte oss nettopp om vi kunne hjelpe dem med en ny datamaskin ;-)  

Det er en del nytt og veldig spennende på gang, men det får vi ta i det nye året.  

Ha en fredfull Julehelg, og et Fantastisk Nyttår! 

 

4 P For People sitt kontonummer  3632 56 29589                                                                                                              

Vårt personlige kontonummer  3624 13 21767 

 

Bjørg, Ingar, Rebekka og Jobel 


