Nyhetsbrev mars 2012
Hei alle sammen, det er sommer her i Manila og vi svetter, hjemme håper vi også på varmere tider!
Som dere har fått med dere så jobber vi for tiden for fullt med barnehjemmet ”Rejoice”! Ellers har det
vært skoleavslutninger og gradueringer over hele linjen. Mye glede og mange smil. En rekke av våre
Senior Scholars blir også ferdige nå, og de første av dem har allerede fått seg jobb. Det er fantastisk og vi
gleder oss sammen med dem.

Noen som vil ha barnebarnet mitt?
Astero Vista: Kan ikke være ”mamma” lengre

Text: Bestemor og lille Mike i sitt lille kryp inn! Nå må de snart skilles.

Hun er en gammel hvithåret bestemor som lever under en av broene i Astero Vista. Arbeiderne våre
møtte henne da de systematisk begynte å gå gjennom disse områdene på leting etter syke og nødstilte.
Hun har syv barn og vet ikke lengre helt vet hvor alle er, de er spredt for alle vinder. Selv skal hun snart
flytte til en av dem, men barnebarnet Mike på 7 år får ikke være med., datteren har satt foten ned fordi
hun allerede har alt for mange egne barn.
– Kan dere hjelpe meg, kan dere finne noen som kan ta hånd om denne gutten? Mike, som overhører
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hele samtalen, gjør ingen miner. Hva han tenker om fremtiden sin og om å forlate bestemor, det eneste
trygge holdepunktet i tilværelsen, er det ingen av oss som vet. Mamma har stukket av og pappa sitter i
fengsel. Vår første tanke var selvfølgelig; Nå skulle vi hatt barnehjemmet vårt ferdig!
For oss med en vestlig bakgrunn er det nesten uforståelig at mødrene ikke tar hånd om barna sine, og vi
har virkelig vondt av denne gutten. Nå arbeider vi med å finne en god løsning, men det kan ta litt tid
fordi det ikke er så mange barnehjem som kan ta imot en gutt som Mike på stående fot.

Takknemlige ”Pragnent Mothers”
Happyland / Aroma: Det betyr så mye!

Text: Mødrene forteller om hvor mye undervisningen har betydd for dem. Bjørg med en nyfødt liten gutt!

Avslutningen for Pragnent Mothers, ble en minnerik stund. Etter en periode med systematisk
undervisning og oppfølging, var denne gruppen nå gjennom opplegget. Det som begynte med at Mel og
Bjørg delte av det som lå på deres hjerter, endte opp med at damene fortalte om hvor mye denne tiden
hadde betydd for dem. De var fulle av lovord og takknemlighet, og en av dem gikk så langt som å si;
-Hadde jeg visst det jeg vet nå, så hadde jeg ikke mistet tre av barna mine mens de var små. Hun var
grepet til tårer.
Alle sammen var skjønt enige om en ting; Dere må for all del ikke slutte med denne undervisningen,
oppfølgingen og startpakkene.

Avslutning på førskolen
Tondo: En herlig fest!

Text: Bjørg bringer en liten hilsen på festen
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Det ble som vanlig en herlig fest ved avslutningen av førskolen vår. Mange glade og takknemlige ansikter
å se overalt.
Programmet var som vanlig ledet av Jade med Bjørg som holdt en liten oppmuntrende tale til barna og
foreldrene. Deretter var det utdeling av ”Rewards” for de mest utrolige ting; Den høfligtse, den snilleste,
den dyktigste, den stilleste, den beste lederen, den mest presise, den mest lærenemme osv osv. For en
guddommelig fantasi en lærer må ha for å komme på alt dette, men alle skal jo ha en Reward for noe.
Det herlige er at alle mødrene og fedrene også liker det, og noen av foreldrene sitter faktisk og kjemper
med tårene når barna deres blir tatt frem og hedret på denne måten. Hvor mange godord har mange av
disse foreldrene hørt om barna sine tidligere? Jade er virkelig en sann mester i å finne noe godt å si om
elevene, det er en veldig god egenskap!

Senior Scholars
Filippinene: Et nytt knippe studenter er ferdig utdannet

Text: Etter et blodslit er Emma endelig ferdig utdannet Sivilingeniør

Jodycoan er også ferdig etter fire års studier.

Valencia: Emma er ferdig Sivil ingeniør
Dere har helt sikkert hørt meg fortelle den sørgelige historien om Emma tidligere. Vel, nå er den ikke så
sørgelig lengre, for nå er hun hvert øyeblikk ferdig med utdannelsen som sivilingeniør og har allerede
fått seg jobb i et av de selskapene som skaper høyklasse boliger til alle rikingene som nå vil bo oppe i
Valencia, Negros Oriental.
Emma har jobbet full stilling samtidig som hun har tatt utdannelsen sin, siden faren hennes bare har
jobb i perioder. Hun har m.a.o. vært familiens forsørger i denne tiden. -Det er i selv imponerende, men
når hun og familien i tillegg har mistet både hjem og eiendeler under to store flomkatastrofer i løpet av
studietiden, tar vi av oss alle hattene for at hun i hele tatt har klart å fullføre studiene.
Gratulerer Emma, du har virkelig fortjent både utdannelsen og jobben din, dette er en stor prestasjon.

Tondo: Jodycoan er ferdig med 4 års Marketing studier.
Jodycoan har studert ved ”Amang Rodiguez Institute of Science and Technology”. Hun er nå ferdig med
dfbvfjerde og siste året, og har derved fullført sin utdannelse innen marketing. Hun er svært takknemlig
for den støtten hun har fått fra oss.
-Uten at jeg hadde vært en del av Senior Scholarship programmet til 4P For People, hadde dette vært
svært vanskelig, forteller hun i et skriv til oss. Vi ønsker Jodycoan alt godt videre, og regner med at hun
får seg en god jobb, fort.
Et helt lite knippe med Senior Scholars er ferdige, dette var to av dem. Dere får hilse på flere senere.
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Mark - i siste liten!
Astero Vista: Alvorlige Komplikasjoner

Text: Mira i full sving i Astero Vista

På bildet ser det fremdeles stygt ut, men det går rette veien

Mark på 11år, var en av de første vi møtte da vi begynte å arbeide under de to broene i Astero Vista.
- Oj, det så virkelig ille ut. Mira og Belen fikk ham til å sette seg, fant frem nødvendig utstyr, og var snart
i gang med å rengjøre sårene. Sammen med gode bandasjer og antibiotika skulle det være mulig å få
betennelsen under kontroll igjen, selv om det så skikkelig ille ut.
Mark var utsatt for en bilulykke for over et år siden, og legene hadde en jobb å gjøre for å få orden på
skadene. For å dekke over skadene nede i ankelen og få ting til å gro skikkelig, tok de hud fra låret og
dekket det skadde området med. Alle trodde at nå var alt i den skjønneste orden, men ikke når du lever
under så uhygieniske forhold som det Mark lever under.
Infeksjoner utvikler seg fort under slike omstendigheter, og snart var deler av foten full av store åpne og
betente sår. Dette hadde forverret seg over lengre tid, men etter noen uker med behandling og god
oppfølging, begynner ting å se riktig bra ut igjen. Både Mark og sykesøstrene våre er godt fornøyde.
Hadde ikke denne alvorlige infeksjonen blitt stoppet nå, kunne det gått riktig galt!

Health Forum ved broene
Tondo: Tid for Astero Vista

Foto: Mel i kjent positur

De to sykesøstrene underviser

Vi hadde funnet oss et lite område til å sette opp et av teltene våre på, nede mellom de to broene som
løfter biltrafikken ut av Tondo på vei nordover mot Navotas. Det trengs beskyttelse mot både sol og
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regn, og når en skal gjøre noe under åpen himmel, så telt er helt nødvendig. Midt i opplegget begynte
det å høljregne, men det gikk som vanlig nokså fort over!
De oppstilte stolene fyltes etter hvert opp, og Mel grep mikrofonen. Det ble tid til sang, presentasjon og
bønn, før undervisningen kom i gang. Prevensjonsmidler og bruk av prevensjon, familie og samliv,
hygiene og ernæring, sykdommer og medisiner, hvordan ta hånd om barna dine – alt sammen seriøse og
viktige ting som det trengs mye undervisning om, samtidig som vi er veldig opptatte av å bekjempe
tuberkulosen som florerer i disse områdene.
Health Forum konseptet har vist seg å være etter ytterst vellykket konsept, som fungerer like bra hvor vi
enn bringer det. Mange er de mødrene og familiene som har fått hjelp her.

Innrullering av nye elever i førskolen
Tondo: 27 barn allerede på plass.

Text: Ventende og smilende barn

Mamma med en sky liten gutt registreres i førskolen

Tidvis sto mødrene nesten i kø denne dagen, det var innrullering til et nytt skoleår i førskolen. Bak
pulten på kontoret satt frøken Jade, Raffy holdt styr på mødre og barn.
Opptellingen etter første dag, viser at ca 30 nye barn er på plass allerede. En jevn strøm av mødre
banket på døren og ville registrere barna sine, men nå blir det blir ikke flere før etter at Jade kommer
tilbake fra Honey Moon, hun har jo nettopp giftet seg 
Som alle sikkert har fått med seg, så brant førskolen vår ned like før skoleslutt. Vi starter opp igjen i ny
opp-pussede lokaler i Juni. Det ser akkurat nå ut til at det bare blir ettermiddagsgrupper neste år.

En ny start med nye muligheter
Filippinene: Er det mulig å skape helt nye settinger?
Denne vinteren og våren er det noe som har vært veldig levende for oss i tillegg til barnehjemmet - en
utfordring vi har båret på i mange år og som stadig dukker opp igjen;
- Det må da være mulig å skape helt nye settinger hvor mennesker kan leve og utvikle seg, langt borte
fra fornedrelsen og søppelet i slumområdene.
Det var denne drømmen om å skape noe helt nytt, slik at mennesker kan reises opp og utvikles både til
ånd, sjel og kropp, som først brakte oss til Filippinene.
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Text: En gjeng mannfolk har hentet slakteri avfall i sekker og skal nå koke oljen ut av det i Helping Area, Tondo. Dette lukter ikke godt!!

Vi elsker å hjelpe syke og lidende, undervise og trene familiene, be for syke, bringe mennesker til leger
og sykehus, gi barna ID, finne de tuberkuløse, oppmuntre, dele ut mat og medisiner og skape håp i all
håpløshet – men det er noe mer enn dette. For hver ny runde jeg går gjennom Aroma og Happyland, blir
jeg mer og mer overbevist om en ting; Dette er ikke noe blivende sted for disse stakkars menneskene.
Vårt endelige mål må være å gi dem et liv som er ved å leve, og en fremtid for alle barna deres.
Da tenker jeg ikke på det som skjer i Bulacan og Rizal fjellene akkurat nå, og som jeg har delt med dere
tidligere, hvor mennesker flyttes ut av byen og inn i områder som mangler det alle meste. Utfordringen
er å skape helt nye småsamfunn som fungerer, og hvor de primære behovene er dekket; Bolig, arbeid,
utdannelse, helsestell, rent vann og mat. For å kunne skape slike steder, trenger vi først av alt arbeid.
Kunsten er å få mange gode krefter til å samspille, både når det gjelder kompetanse og økonomi. Her må
ikke minst filippinerne selv på banen, men jeg tror også at vi selv har en hel del å bidra med. Vi må
skape gode synergier, som både norske / utenlandske foretak og filippinerne kan være tjente med. Det
må bli det som kalles bærekraftig ;-)
Jeg tror vi er helt i begynnelsen av noe som kommer til å ta seg opp utover høsten, og som frem i tid
ender opp i det vi og flere andre går og drømmer om – et Pilotprosjekt som viser at det går an og
samtidig hvordan det kan gjøres, slik at mange andre kan følge i samme spor. Den åndelige biten er det
også veldig viktig kommer på plass, alt sammen handler om ”The Kingdom”.

Hjelpearbeider liv
Manila: Sommeren nærmer seg for oss!
Bjørg reiser hjem denne uken, hun vil så gjerne hjem til barna og lille nyfødte ”Stella”, Ingar kommer
noen uker senere, han blir hjemme bare en kort periode. Bjørg blir hjemme helt til Elisabeth, den nest
minste jenta vår, har født. Vi får m.a.o. to nye barnebarn denne våren og sommeren – fantastisk!
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Rebekka reiser ikke hjem denne sommeren, men vil treffe de fleste av søsknene sine når de kommer ut
her i juli. Vi håper ikke ukene blir alt for lange frem til det.
Økonomi: Denne våren har vært tøffere økonomisk enn vi har vært vant til, både i arbeidet men også
privat. Det herlige er at Gud er god og at Han er med på alle områder, for akkurat nå trenger vi noen
små mirakler.
Skole: I sommer starter et nytt kull i førskolen og kommer over 30 nye barn inn i Junior Scholar
programmet vårt. Vi har også fått to nye sosialarbeidere hvorav den ene jobber med barnehjemmet.
Arbeidet vokser!
Joshua har i 2 måneder nå, manglet 300 gram på å opereres. Legene nekter å operere før han er 9 kilo,
og i begynnelsen av mai håper vi at han er klar. Vi har en dame som passer på ham nå, og hun gjør alt
hun kan for å stappe i ham mat hele tiden. Godt ikke noen gjør det med meg ;-)
Barnehjem: Vi håper du har tatt en titt på underlaget for barnehjemmet Rejoice, som vi nettopp sendte
ut som en egen e-mail. Der kan du lese mer om drømmene våre for barnehjemmet, og om din mulighet
til å bli en av våre partnere. I august håper vi å være i gang, og vi har allerede flere barn som venter.
Dette tror vi kommer til å bli veldig bra!
Noen av dere treffer vi helt sikkert hjemme i Norge, det gleder vi oss til!

Guds ufattelige GLEDE, FAVØR og FRED skal være med dere alle!!

4 P For People sitt kontonummer

3632 56 29589

Rejoice barnehjemmet

3624 33 23260

Vårt personlige kontonummer

3624 13 21767

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

Bjørg, Ingar, Rebekka, Jobel og Joshua
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