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Nyhetsbrevet Februar 2014   

Kjære venner og partnere, her ute skjer det mye spennende på mange områder, og vi gleder oss.                                                                                                                                                       

På barnehjemmet kommer det stadig nye barn og vi har fått en ny medarbeider. Nadine har og 
gjennomgått sin tredje operasjon, og vi er alle veldig glad for det.                                                                        

Etter at vi var ferdige på Rejoice har vi også brukt tid på å få orden på kontoret vårt i Tondo som 
virkelig trenger en oppussing med tanke på fremtidig bruk og fordi lokalene er svært nedslitt.                                                                                                    

Vi er takknemlige til både Gud og mennesker, det er godt å vite at vi ikke er alene! 

Nadines tredje operasjon er gjennomført                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

PGH Manila: Endelig var vi der 

Bilde: To gode jenter, på vei til Rejoice fra sykehuset. Nadine er tydelig veldig fornøyd! 

Etter 2 års arbeid med å hjelpe Nadine, har vi endelig kommet hit. Nadine ble igjen lagt inn på 
sykehus for å få koblet til tarmen som inntil nå har hengt nedover det ene låret.                                                    
I følge legene har Nadines misdannelser sitt opphav i at hun ble født for tidlig og at mamma fikk 
tuberkulose under tiden hun var gravid med henne, mer vet vi ikke.                                                                         

Selv om det har vært viktig å få fortgang i å få Nadine ferdig operert, stoppet fremdriften i lange 
perioder helt opp når vi ventet på «Charity» operasjoner. Hun ble stadig flyttet bakover i køen og 
hele tiden opplevde vi utsettelser.                                                                                                                                
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Vi bestemte oss derfor for å flytte henne over til privat sektor, og i ettertid ser vi at dette er den 
beste beslutningen vi har tatt når det gjelder Nadine. Hun har fått ligge på bedre rom, fått bedre 
oppfølging og ikke minst fått tilgang til de beste legene. Alt går også mye raskere!!                                                                                                                                                                       

Til alt overmål har det ikke blitt noe dyrere enn å være prisgitt «Charity» systemet, selv om prisene 
de til tider har oppgitt har skremt oss. Det har faktisk vært mulig å prute mye på prisene, og vi er helt 
imponert over hva Ana som har vært med Nadine på sykehuset, har fått til. En del av velviljen skyldes 
nok også den sympati for Nadine legene får når de leser hennes «Case Study Report», den kan få 
noen og enhver til å felle tårer.                                                                                                                               
En driftig broder i Bergen gjorde en fantastisk innsats med å samle inn penger til operasjon 2, når 
regningen skulle betales hadde vi fått prisen så mye ned, at beløpet vi hadde mottatt fra vår venn 
også dekket kostnadene ved denne siste operasjonen. Glory!!                                                                          
Det hele blir tatt i 4 trinn, og denne tredje var så langt den mest synlige men på langt nær den en 
mest kompliserte operasjonen. Her er en liten oversikt over de fire operasjonene; 

1. Gjennomført Sommeren 2013: I denne operasjonen fikk Nadine analåpning samtidig som -
urinveisåpningen ble flyttet ut fra vagina. Utført av NCH i Quezon City, operasjonen var svært 
krevende og kostbar og medførte en del komplikasjoner. Kostnadene ved denne operasjonen 
ble dekket av to ektepar på Austevoll sør for Bergen. 
 

2. Gjennomført Januar 2014: For å få styring over blæretømmingen og forhindre at Nadine ikke 
skulle miste førligheten når hun ble eldre, var vi nødt til å operere bort nedre del av 
ryggmargen som var for lang og forstyrret nervene nederst i ryggen. En svært komplisert og 
kostbar operasjon med en reell risiko for lammelse.  

Operasjonen var meget vellykket og ble uført av PGH ( Philippine General Hospital ) i Manila. 
Kostnadene ved denne ble dekket av en broder i Bergen som hadde samlet inne penger blant 
venner og kjente! 

3. Gjennomført Februar 2014: Tarmen ble lagt inn og koblet til endetarmen og den nye 
analåpningen. Operasjonen var vellykket og ble utført i PGH i Manila.  
Nå vil legene se hvordan tarmene fylles og når avføringen begynner å komme ut den vanlige 
veien. Samtidig beholdes en åpning der tarmen opprinnelig hang ut inntil videre. Denne vil bli 
tettet når tarmsystemet fungerer normalt. Pengene til denne operasjonen ble dekket av en 
del glade givere og det som var til overs etter forrige operasjon, takk! 
 

4. Gjenstår: Her vil siste åpning bli tettet, og prosessen fullført. Dette vil bli gjort når at vi ser at 
alt fungerer som det skal og ber om at det blir så fort som mulig. 

Vi opplever at Gud «gav» oss Nadine, og vi har tatt ansvar for denne herlige jenta så godt vi har 
kunnet. Nå ser vi frem til at hun skal bli ferdig med inngrepene og kan få begynne å leve et normalt 
barne - og ungdomsliv. 

Hjelp til Tacloban                                                                     

Manila: Glade for at også vi fikk være med  

Arbeidet med å hjelpe alle som fikk ødelagt det meste og i verste tilfeller mistet flere av sine 
familiemedlemmer, fortsetter.  

Yolanda, som supertyfonen heter her ute, er den kraftigste stormen i moderne historie. Med en 
hastighet på opptil 385 km/t forårsaket den voldsomme ødeleggelser, og har nå fått plass i Guinness 
rekordbok. En lite ærefull begivenhet vil jeg nok si.  
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Bilder: Ivrige arbeidere i Tacloban kommer med forsyninger                       Utdeling av mat ved et av de store mobile kjøkkene 

                                                                                                                                                                
Noen ildsjeler hjemme i Norge samlet inn penger til oss i etterkant av oppslaget om arbeidet vårt i 
avisen Nordhordland. Vær og ymse ytre forhold gjorde at det ikke gikk helt som de hadde ønsket, 
men penger kom nå inn i alle fall. Pengene ble overført til New Life sitt arbeid i Tacloban og vil bli 
brukt under gjenoppbyggingen i området 

Naboen min her i Sucat snakket nylig med ordføreren i Tacloban som kunne fortelle at de nå hadde 
300 milliarder php (ca 45 milliarder NOK) til gjenoppbyggingen på øyene i sør. Selv om 22 nasjoner er 
med og bistår, berømmet han likevel menighetene som jobber der nede for den fantastiske 
innsatsen mange av dem har gjort og fremdeles gjør.  

New Life opererer sammen med koreanske givere store mobile kjøkken som gir varm mat til 4 500 
mennesker per dag og skal gjøre det i et helt år fremover!! I tillegg har vi bistått på mange andre 
svært viktige områder helt siden begynnelsen.                                                                                                       

Vi er så glad at også vi i 4P For People fikk være med, snart håper jeg at jeg får tatt meg en tur ned 
jeg også men det har drygd! 

Siste student helt ferdig!                                                                        

Dumaguete: Endelig Board Exam for Emma 

                                                                                                                          
Bilde: En vakker ung dame på Graduation Day          Emma da hun først begynte å studere til sivilingeniør Mars 2009. 

Emma er den siste senior studenten vår som er helt ferdig med utdannelsen sin. Det hele begynte 
høsten 2008 da jeg traff henne i Dumaguete, nå er hun ferdig utdannet sivilingeniør. Det har vært en 
lang vei for henne, der hun har måtte arbeide for å forsørge familien sin mens hun studerte.                         
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Hun kommer fra en veldig fattig familie som til alt overmål fikk ødelagt huset og mistet eiendelene 
sine under en voldsom flom rett før jeg traff henne første gang.  

Seniorprogrammet med 26 ungdommer er nå avsluttet. De var ungdommer uten mulighet til å få seg 
en videre utdannelse, til det var familiene deres alt for fattige. Vi var der og hjalp dem med 
økonomisk støtte og oppmuntring slik at de kunne komme seg videre.  

Noen ble dataingeniører, andre utdannet seg innenfor hotell ledelse, en ble kokk, en sosionom, en er 
ferdig utdannet lærer og nå sist Emma som har tatt sin Board Exam som sivilingeniør (Bygning). For 
Emma ble hele utdannelsen betalt av 4P.                                                                                                            

Flere av ungdommene falt fra underveis, noen fordi de måtte arbeide for å forsørge familiene sine. 
Gratulerer til alle dere som fullførte, vi er stolt av dere! 

Gjennom alt                                                                                                

Happyland: Valentines blomst og en liten hilsen 

Bilde: Arnalyn sammen med læreren vår Jade som fikk en liten Valentines blomst 

Arnalyn har en spesiell plass i hjertene våre, vi har fulgt henne gjennom en årrekke og vi har blitt glad 
i henne. Mamma har aldri brydd seg synderlig og heller ikke stefaren. Mye av tiden har hun derfor 
vært overlatt til seg selv og sine egne problemer. Det er tøft å være ung jente i Happyland.                                                                                                                                                       

Heldigvis fikk vi for år siden overtalt moren til å la henne begynne på førskolen vår, og vi så fort at 
Arnalyn ikke bare var en flink elev men også at hun også var en typisk leder. Vi bestemte oss for å 
hjelpe og følge henne opp ekstra tett. Nå går hun i 2 klasse i skoleprogrammet vårt.  

Vi har lenge planlagt å ta henne ut av slummen og få henne inn i et godt hjem og på en bedre skole. 
Det kommer nok, men enn så lenge så har det ikke latt seg gjøre.                                                                                                                                                                  

I staben vår har hun svært god kontakt med to av våre medarbeidere; Jade, læreren vår som hun har 
en sterk og levende tilknytning til helt siden førskolen, og Mel, teamlederen vår i Tondo som hun 
elsker og ser på som en mor nummer to.  

På Valentine’s dag dukket hun opp med blomst til Jade og et fint lite kort til Mel, som et uttrykk for 
den takknemlighet og kjærlighet hun har til disse to vennene sine. Vi må vel innrømme at vi ble litt 
rørt hele gjengen! 
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Også på Austevoll                                                                              

Norge: Familiens reisebrev i «Marsteinen» 

Bilde: Kai koser seg med barna i Happyland. Reisebrevet deres sto på trykk i «Marsteinen». 

I siste nyhetsbrev skrev vi noen ord om det uventede og store oppslaget om arbeidet vårt i avisen 
«Nordhordland». Etter besøket av familien Eliassen her ute, ble det ytterligere et oppslag i avisen 
«Marsteinen». Der forteller de om Juleferien i Manila og møtet med barnehjemmet Rejoice og 
arbeidet i slummen.                                                                                                                                        

Kai Eliassen hadde snakket med Redaktøren på forhånd, så det lå litt i kortene hva det kunne bli. For 
oss var det litt artig at også folket på Austevoll kunne få vite litt om arbeidet vi driver her i Manila. Jeg 
vet ikke om all reklame er god reklame, men dette var bra. En stor takk til denne flotte familien. 

Liten gutt med MSUD                                                                  

Muntinlupa: Men nå er han frisk igjen! 

Bilde: En liten babygutt som i virkeligheten er mye mindre enn han ser ut på bildet. Han er bare et herlig lite knøtt! 
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Vi brakte lille Vincent til sykehuset for en grundig undersøkelse og fikk beskjed om at prøvene viste at 
han hadde MSUD. Det er en alvorlig lidelse der deler av proteinet i maten ikke brytes ned som det 
skal, men sakte forgifter kroppen. For å forhindre at barna blir syke og i verste fall dør, må de gis 
spesial mat og melk. Maple Syrup Urine Decease (MSUD), er slett ikke til å spøke med. 

Hadde lille skjønne Vincent virkelig MSUD? På Rejoice samlet vi oss rundt ham, salvet ham og ba om 
helbredelse for den lille gutten. Nå har Vincent vært tilbake på sykehuset for ny Check Up og legene 
finner ingenting! MSUD er borte og vi kan ikke annet enn å takke Gud.  

Til barnas beste                                                                          

Tondo: Systematisk undervisning av foreldrene. 

Bilde: Mel underviser mødre og fedre til barna i skoleprogrammet. Dette er en av betingelsene for å ha barna i skoleprogrammet vårt. 

Foreldrene til barna i skoleprogrammet vårt sitter i sine beste klær og lytter til Mel og de to 
sykesøstrene våre. Undervisningen blir tatt godt imot, og det gleder oss veldig. Et av emnene vi 
vektlegger er barneoppdragelse.  

Det var først når vi begynte å arbeide med de unge gravide jentene i TeenAgeMoms, at vi for alvor 
ble klar over hvor forferdelig mange foreldre i slummen behandler barna sine.                                                                                                                                                              

Etter dette valgte vi å satse for fullt på å lære foreldrene å oppdra barna sine og fruktene så langt er 
fantastisk bra. Det har virkelig forandret mange mødres syn på barna sine, og fått dem til å forandre 
måten de behandler dem på til det bedre!                                                                                                                                                                           

I blant gråter mødrene når de hører Mel undervise om hvordan de bør oppdra barna sine, de ser 
hvor de har mislykkes og de gremmes. Etter å ha undervist en gruppe mødre i Freeport om 
barneoppdragelse kom en av verstingene, en mor som hele tiden slo barna sine i ansiktet, en dag til 
Mel og fortalte henne;                                                                                                                                                                                             

«Jeg har begynt å behandle barna mine bedre, og hver gang jeg blir sint og holder på å slå noen av 
dem, tenker jeg på deg og det du har lært meg».                                                                                  

Fantastisk at ting går inn og at situasjoner forandres. Vi tror at det å tale gode ord over barna sine og 
behandle dem med respekt er en av nøklene til å lykkes, og det forteller vi dem så ofte vi kan. 
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Besøk i Manila                                                                                

Manila: En strøm av herlige mennesker 

    
Bilde: Magnar, Christina og barna på besøk i Happyland                           Mona og Vigdis deler ut klær til barna på barnehjemmet 

Det har vært tett med besøk i Manila, de siste månedene og vi har kost oss  sammen med gjestene 
våre. Flotte mennesker med tjener ånd – fulle av gode råd og oppmuntring.                                                              
Nå sist hadde vi besøk av Christina og Magnar Helland fra YWAM på Hawai, med seg hadde de tre 
herlige barn. En liten eventyrprinsesse og to flotte gutter. 

Samme dag som de forlot oss etter 3 uker her i Manila, landet to makeløse damer fra Bergen – Vigdis 
Åmland og Mona Husebye! Dessverre fikk de problemer med magene sine midtveis i oppholdet noe 
som spesielt gikk ut over Vigdis. Av og til går det dessverre slik, og det er ikke alltid like enkelt å finne 
ut hva som er årsaken. Penicillin satte heldigvis en stopper for magesjauen! 

Nå drar vi snart hjem selv og gleder oss til det. Mor savner barna sine veldig, selv om de ikke er små 
lengre, og far gleder seg også til å treffe både dem og barnebarna. Så sjelden som vi er hjemme så 
har barnebarna vokst ganske mye mellom hver gang vi treffer dem. 

Barnehjem eller slumarbeid                                                            

Manila: Kunne du tenke deg å arbeide sammen med oss for en periode? 

Går du med en drøm om å være med å være med i et hjelpearbeid eller arbeide i et barnehjem? Vel, 
da kan vi tilby deg gratis opphold her i Manila, mens du arbeider med oss.  

Du må være glad i barn å ha et ønske om å være med å løfte opp og hjelpe de aller fattigste. Aller 
helst bør du også være litt robust slik at tragiske hendelser og livssituasjoner ikke tar helt motet fra 
deg. 

Vi ønsker aller helst gutter og jenter over 18 år som kan gi oss minst 3- 6 måneder da det tar ganske 
mye tid «å gå seg til» i et arbeid. Er du lærer eller sykepleier så er det ekstra bra, er du er i det 
administrative hjørnet så trenger vi hjelp også der. Ellers kan du være hva som helst, bare du er 
arbeidsvillig og lett omgjengelig.                                                                                                                                                         
Er du interessert kan du ta kontakt med Bjørg på; bjorg@4pforpeople.org                                                                               
Tusen takk for det, vi ser frem til å høre fra deg! 

Partnere og økonomi!                                                                                                                                  

Manila: Mer stabilitet 

Hele tiden skjer det noe når det gjelder inntekter til arbeidet, og vi er takknemlige til alle ildsjeler der 
hjemme. Ting går nå bedre her ute, selv om vi har vært nødt til å pusse opp barnehjemmet etter 
snart 1,5 års drift og er i ferd med å gjøre det samme på kontoret i Tondo. Slikt krever alltid penger. 
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Et skoleår er snart slutt, og vi begynner arbeidet med å innrullere nye barn i førskolen. Da får vi inn 
ytterligere 36 barn som trenger faddere, men også det kommer til å gå bra med deres gode hjelp. 

Vi er nettopp ferdige med en ny brosjyre for barnehjemmet og tror vi at vi skal få enda flere 
barnehjems partnere i 2014. Vi har også trykket en A3 plakat som kan brukes til innsamlinger og 
basarer rundt omkring, og tror den også kommer til å bli nyttig.  

Ønsker du å bli partner eller fadder, enten på barnehjemmet eller i skoleprogrammet vårt, vær 
vennlig å ta kontakt med oss på bjorg@4pforpeople.org 

Her er våre kontonummer 

 4 P For People    3632 56 29589  

 Rejoice - barnehjemmet                      3624 33 23260     

 Vårt personlige    3624 13 21767 

En stor klem fra oss her i Manila.                                                                                                                                        

 

Bjørg og Ingar     
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