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Hei på dere alle sammen! Her ute er det fremdeles regntid, men solen skinner heldigvis mye av tiden.
Bjørg er på plass igjen og vi bruker tid til å be over og planlegge fremover, samtidig som arbeidet
fortsetter som før. Vi tror og kjenner på at det denne høsten blir en del endringer for oss som familie spennende!

Hva er vårt ”DNA”?
4P For People: Iblant kan det være greit å minne oss selv om hva som er typisk oss
På samme måte som alle mennesker er forskjellige, så er også organisasjoner og andre arbeidslag
forskjellige. De har alle sitt eget ”DNA”, for å si det litt populært. I blant kan det være greit å minne oss
selv om hva som er vårt sanne jeg.

Text: Mel sammen med en eldre dame i Tondo. Et muntert øyeblikk!

Det som er typisk oss er ønsket om å gå nær til mennesker, vise kjærlighet og respekt til de svakeste tenne håp i all håpløshet. Vi oppsøker, hjelper og gjør alt vi kan for å gi dem en bedre fremtid. Vi tenker
langsiktig og er alltid ute etter å hjelpe flere. Vi tar over pasienter andre gir opp, eller ikke vil bruke tid
og penger på å hjelpe.
Det som har blitt vårt vitnesbyrd i Tondo, er det leger, mennesker i offentlige innstanser og andre NGO’s
sier om oss: ”Arbeiderne i 4P bryr seg virkelig om mennesker”. I ydmykhet sier vi stille: Takk. Det er det
vi ønsker å være kjent for – det er det som er vårt ”DNA”.
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Vi fyller hyllene!
Manila: Medisiner til velsignelse for de aller fattigste

Tekst: Bilde fra et av skapene våre – mye medisiner er lagret her!

Mødre og barn leverer resepter og henter medisiner på kontoret vårt

For oss har det å kunne dele ut gratis medisiner til dem som virkelig trenger det, vært en viktig del av
arbeidet i Happyland / Aroma helt fra begynnelsen. Alt for mange har hatt liggende resepter fra legen på
medisiner de ikke har hatt råd til å hente ut på medisinutsalget. Heldigvis har vi det meste av det de
trenger i hyllene våre, skjønt vi var akkurat nå tomme for en del av medisinene vi bruker hele tiden. Det
var faktisk tid for et nytt ”storinnkjøp”.
For oss har medisiner blitt bare billigere. Først kjøpte vi dem billig ”rett fra fabrikk”, så begynte vi å
handle hos en grossist og syntes prisene var enda bedre. Nå har vi fått kontakt med en dame som jobber
med medisiner og som kan hjelpe oss til enda lavere priser. Vi smiler, bukker og takker - da kan vi
velsigne enda flere! Hver ettermiddag fylles kontoret med mødre og barn som kommer og ber om
medisiner.

JATA – tuberkulose bekjemperne!
Manila: Møte på hjemmebane

Tekst: Hele arbeidslaget til JATA sammen med Mel, en flott og herlig gjeng. Sjefen selv er i rødt.

Vi har jobbet med dem lenge, presidenten deres har besøkt oss i 4P, nå var det på tide å møte dem.
Hvordan går samarbeidet – er det noe som kan gjøres bedre? Er de fornøyd med innsatsen? Jeg tar med
meg Mel som viser veg til hovedkontoret deres et kvarters kjøring fra Tondo.
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Jeg møter den smilende lederen deres i San Lazaros området i Manila. Han er en høy og gråhåret mann,
utdannet lege og med mange års fartstid i UN og andre store internasjonale organisasjoner. Nå leder
han Jata i kampen mot tuberkulosen på Filippinene.
Selvfølgelig må vi hilse på alle og selvfølgelig må alle være med på møtet vårt. Alle må bidra med sitt og
ha et ord med i laget ;-) Stolene fylles opp og om litt er vi i gang – vi deler hjerter, erfaringer og snakker
om utfordringene fremover. Det tar noen timer.
I det vi forlater JATA ser Jeff på meg og sier;
- Dette arbeidet er litt som å være gatefeier. Du feier i dag og alt er fint, i morgen må du feie igjen.
Jeg skjønner hva han mener, det krever utholdenhet å jobbe i denne bransjen. Mange av pasientene er
veldig kortsiktige og lite motiverte til å få hjelp og behandling. Når det begynner å ta lang tid, mister de
motivasjonen og kan sluntre unna både medisinering og behandling. Etter en tid må JATA begynne forfra
igjen, og nå med en pasient med mye verre diagnose – MDR Tb! Denne gangen har også kostnadene
steget til ufattelige 500-700 000 Php, og fra da av tar mellom 18 – 24 måneder å behandle ferdig en
pasient.

I fyr og flamme!
Aroma: Alvorlige brannskader på både mor og datter

Tekster: Angel med alvorlige forbrenninger

Endelig ferdig bandasjert, i fanget til Mel

Belen og Mira i full sving med mamma

Mamma lider av epilepsi, hun er alenemor og bor i Aroma sammen med den lille datteren sin. Fordi hun
ofte faller sammen uten noen forvarsel, har vi villet avlaste henne med å bringe den lille jenta til et pleie
/ barnehjem inntil vi hadde fått mamma til behandling og medisinering. Risken for at den lille datteren
skulle bli alvorlig skadet i et av anfallene hennes, var rett og slett for stor. En annen ting var at jenten
hennes, Angel, var tydelig underernært.
Vi har jobben med denne saken lenge, og for en uke siden skjedde det vi har håpet ikke skulle skje.
Emma fikk et epileptisk anfall og falt over parafinlampen og ned på gulvet. På et øyeblikk brant det
oppover kroppene til begge to. Det var naboene som reddet henne og datteren ut i tide, begge med
alvorlige brannskader. Barangay Office hjalp dem til et sykehus, hvor de fikk lagt bandasjer over de
verste brannsårene før de ble sendt hjem fra sykehuset med en resept i hånden.
Da vi møtte dem dagen etter var begge skjelvende og med betennelser i de store åpne brannsårene. De
hadde ikke penger til å kjøpe medisinene på” lappen” legen gav dem. I tillegg hadde ikke mamma mat
til Angel, så hun var helt utsultet. Vi satte teamet og sykesøstrene våre på saken, og ikke lenge etter var
begge under medisinering og behandling. Fordi sykesøstrene våre, Mira og Belen har vært meget nøye
med renslighet og skiftet bandasjene 2 ganger til dagen, var Angel allerede etter noen dager i mye bedre
forfating.
Nå har mamma endelig innsett at hun ikke lengre kan ta ansvaret for Angel, før hun først har fått hjelp
selv. Vi har fått en avtale med et norsk barnehjem for småbarn i Cavite, og Mira ble med Angel nedover
for å være sammen med henne de to første dagene. Da var det lettere for henne å tilpasse seg et nytt
sted, mens mamma blir tatt hånd om her i Manila.
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Flyteslummen i Caloocan
Caloocan: Flyter den virkelig?

Tekster: Glenn har våget seg utpå

Her flyter både ”hage” og hus

En flokk nydelige jenter

Enda en gang hadde jeg lest om steder i Manila, ”der ingen kunne tru at nokon kunne bu”. Jeg ville av
gårde – kanskje var det noen der som trengte en hånd eller kanskje var det et sted for et mer permanent
arbeid? Sammen med Glenn fra Mercy Teamene satte jeg tidlig en morgen kursen nordover fra Tondo.
Etter mye leting og spørring var vi endelig fremme.
Vi sto og så utover en kanal som så ut til å stoppe noen hundre meter foran oss. På høyre side under oss
lå flyteslummen i Caloocan. Ned en bratt trapp, så trange smau mellom husene utover mot de flytende
husene. Foran oss på den smale stien satt en gjeng kvinner og menn – de gestikulerte og var tydelig
opprørte. En kvinne døde i går etter å ha spist et egg, hadde noen forgiftet henne? Hmm - Jeg må innrømme at jeg i begynnelsen trodde at disse husene var forankret til elvebunnen, det grodde
gress utenfor noen av husene og så virkelig slik ut. Det var først da jeg gikk utover på de smale,
skrøpelige gangveiene, at jeg kjente at jeg var vi på gyngende grunn. En merkelig følelse!
Etter å ha sett meg omkring, studert barna og snakket med flere av de voksne, måtte jeg bare
konkludere med at heller ikke dette var et sted for videre satsinger fra vår side. Noen av barna trengte
helt tydelig ”Deworming”, men ellers var tilstanden relativt bra, selv om de altså lever i en såpass ussel
flyteslum som denne her i Caloocan. Vi forlot dem vel vitende om at disse menneskene klarer seg.

Førskolen på flyttefot
Happyland: Taket lekker og det trengs maling

Tekster: House of Mercy trenger vedlikehold

En herlig ”afrikansk gjeng” på bakerste rad

House of Mercy er bygget av billigste materialer, og for noen måneder sider begynte taket å lekke flere
steder. Etter en tid ble dette en plage vi ikke kunne leve med. Vi måtte ut for en periode mens huset ble
fikset opp. I mens fikk vi låne lokaliteter av Canossa som tidligere drev en skole i en av frontbygningene i
Aroma, mens som nå har blitt naboen vår i House of Mercy.
De nye lokalitetene er i hvert fall fulle av herlige tegninger på veggene, noe som virkelig skaper en
koselig ramme rundt undervisningen. Snart håper vi allikevel at vi er tilbake i de gamle lokalitetene igjen.
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Sesong oppstart av ”Sidewalks”
Happyland / Aroma: Fullt til trengsel!

Tekster: Tid for mat!

Masse herlige barn i bygning 19

- men først i teltet i Happyland

Det er alltid en stor glede å besøke Sidewalk søndagskolene i Happyland og Aroma. Her kryr det av
herlige unger og her forkynnes evangeliet med glede og innlevelse. Det er disse anledningene vi i 4P
bruker til å gi mat til barna her inne. Hver helg får ca 700 barn et godt måltid mat etter søndagskolene.
Det er to Sidewalk’s her inne, og det er New Life og Metro Ministries som driver dem. Det kreves mye
ressurser fra New Life i Tondo, for å kunne gjennomføre disse to søndagskolene. Den ene av dem huses
i våre seks fargesterke telt som settes sammen til et stort, den andre holder til bygning 19 og ble
etablert som et brohode for 4P sitt videre arbeid i Aroma.
Det å satse så målrettet på barna som det gjøres her, er noe av det mest givende som finnes.

Startpakken!
Tondo: En god start for babyen og en stor hjelp til familien

Text: En del av startpakken, fotografert hjemme på stuebordet i Sucat

Det ene drar det andre med seg. Etter at vi fikk organisert alle de gravide mødrene i Happyland / Aroma,
og systematisk begynt å undervise og følge dem opp, ble et naturlig neste skritt å sette sammen en
startpakke for alle de som var villige til å føde på sykehus. Dette med startpakker for fødende, er noe
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den ene jenten vår, Elisabeth, har drømt om i mange år. Nå vil vi altså gå i gang, det står på penger. Hver
pakke inneholder følgende helt grunnleggende ting:








Liggeunderlag med nett og teppe
Langbukse, skjorter, kortbukse
Håndkle, kluter og bleier
Sokker og votter
Babyolje, pudder, såpe og sprit
Vitaminer med pipette, for baby
5 kilo Ris og Moringa kapsler

Vil du være med?
Tondo: Vil du være med å gi mennesker en NY fremtid?
Denne gangen vil først takke alle dere som trofast står med oss i bønn og finanser. Tusen takk!
Vi ønsker også å utfordre dere som leser dette nyhetsbrevet, til å være med å bidra med en Startpakke
til mødre med nyfødte barn. De koster 200 kr per stykk, så det er ikke noe veldig løft vi ber dere om. Vi
vil det aller beste for alle barna som fødes i Aroma og Happyland, og dette er en meget god og svært
nyttig måte å vise det på. Bruk samme kontonummer, men merk pengene.
Er det noen som vil hjelpe oss med å sette ut bøsser, så er vi kjempeglade for det! Det er det mest
effektive dere kan gjøre! Ta kontakt med oss på mail.

4 P For People sitt kontonummer

3632 56 29589

Vårt personlige kontonummer

3624 13 21767

En stor klem fra oss i 4P Manila :-)

Bjørg, Ingar, Rebekka og Jobel
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