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Nyhetsbrevet Januar 2014                                                                     

Kjære venner og støttepartnere, her ute er det tørt og kaldt – faktisk helt nede i 19C. Jeg vet ikke hva 
som gjør at det er kaldt her ute mens denne temperaturen hjemme i Norge er sommervær! Faktisk 
er 19C veldig sjelden her i Manila, hvor normaltemperaturen er 30C. En annen ting er at også kropps 
temperaturen vår under årene her ute har sunket fra 37 til 36C – underlig!                                                                                                                                                 
Vi arbeider med å få ferdig en norsk årsrapport for 2013, neste år blir det spennende å se hva som 
skjer. Vi kjenner ar vi i større grad ønsker å se mennesker forvandlet og vil legge arbeidet i 4P For 
People mer til rette for det. Vi kan hjelpe med mye og i kjærlighet ta oss av mennesker i slum 
områdene i vanskelige livssituasjoner, men uten Guds kraft blir det ingen gjennomgripende 
forandring som bærer dem videre. Livene for disse menneskene er tøft, de trenger noe som løfter! 

Nadines operasjon nr 2.                                                                                                                

PGH Manila: Operert i ryggenmargen 14 Januar 2014 

Foto: Nadine har blitt merkbart tynnere, men hun smiler og er glad. Vi gleder oss hver gang hun setter til livs et godt måltid mat. 

De som følger oss på facebook vet at Nadine nettopp er operert og at operasjonen var svært 
vellykket. Dessverre fikk hun feber et par dager etter at hun kom hjem igjen noe som gjorde at vi tok 
henne ut fra Rejoice og hjem til oss. Etter en dag var feberen borte og hun lo og koste seg sammen 
med Jobel og oss andre.  
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Det er ikke så enkelt å vite hvor langt prosessen Nadine har kommet, heller ikke denne gangen ble 
Nadine kvitt tarmen som henger nedover låret. Operasjonen i nedre del av ryggsøylen hadde som 
mål å ta bort den delen av ryggmargen som var vokst for langt ned og forstyrrer nervene i dette 
området som er med og styrer tømmingen av blæren. Uten denne operasjonen hadde hun også fått 
problemer senere, og i verste fall mistet førligheten i begge beina. 

I går var Nadine til ny undersøkelse på PHG, alt går veldig bra etter operasjonen og Nadine ble så glad 
at hun jublet da legen fortalte henne at hun kunne opereres igjen allerede 14 Februar.                                         
«Da kan jeg snart begynne på skolen», strålte hun til legen og Ana som fulgte henne til sykehuset. 

Neste operasjon putter de inn tarmen som nå henger nedover låret, men de tror kanskje det blir en 
todelt operasjon hvor de gjør en del ting denne gangen og fortsetter med en endelig operasjon 
senere. Det er vanskelig å få konkrete svar, noe som har vært et problem helt siden vi begynte å 
hjelpe Nadine for snart to år siden.                                                                                                                                

Mens vi venter på operasjon nr 3 har vi fått beskjed om at Nadine må legge på seg igjen, og det er jo 
en utfordring så lite som hun spiser! | Takk til alle dere som har hjulpet Nadine på flere områder! 

Legebesøk på Rejoice                                                                  

Muninlupa: Vi tar grep og vaksinerer noen av barna 

  
Foto: Bjørg i samtale med legen -                                                                 mens sykepleieren vår Mira, lager helsebøker til barna 

Vi har slitt med sykdom på Rejoice, og nå den siste måneden har det toppet seg. Vi har bedt og 
mange med oss, men nå var vi nødt til også ta noen praktiske grep. En barnelege vi har møtt igjen og 
igjen på sykehuset, sa seg villig jobbe frivillig for oss og besøke Rejoice for å møte våre ansatte og 
undersøke barna.                                                                                                                                                  

Det ble en søndag med mange samtaler, hvor vi snakket gjennom mange ting og rutiner, og hvor vi 
også fikk laget helsebøker på alle barna samtidig som alle gikk gjennom en enkel helseundersøkelse.  

Legen anbefalte oss et vaksinasjonsprogram som han mente ville forbedre helsa til disse barna 
vesentlig. Hjemme i Norge tar vi slike ting som en selvfølge og tenker ikke mer over det, her ute ser vi 
til fulle hvor mye vaksiner koster når de må betales – vi ble nesten målløse. 

Barnelegen mener at det må gjennomføres fordi barna våre kommer fra slum og søppel og er fulle av 
bakterier, i et lite miljø som vårt hvor de lever så tett smitter de hverandre og kan bli alvorlig syke. 

Til slutt ble vi enige om bare å vaksinere de aller svakeste av dem mot lunge - og hjernehinne 
betennelse, og heller ikke vaksinere de ansatte. Det tror vi rett og slett ikke er nødvendig, vi får satse 
enda mer på næringsrik mat og søke å forbedre hygienerutinene ytterligere, selv om jeg synes vi også 
i dag er ganske flinke. 

Mange av disse barna har fått en meget dårlig start på livet, ved Guds nåde og hjelp skal de få igjen 
det de har tapt. Spesielt sliter mange av dem med lungene, og astma er veldig vanlig. 
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Vi sender hjem enda en familie!                                                   

Tondo: Bort fra fornedrelsen! 

                                                                                                             
Foto: Familien med finstasen på i kontoret vårt før avreise                      Litt senere venter de på bussen i Cubao 

Det var tidlig morgen i Cubao, her i Manila, familien hadde forlatt slumområdene i Tondo og var på 
vei hjem til familien på Panay, en av de større øyene i Visayan. Sine jordiske eiendeler hadde de 
samlet i en haug foran den ventende bussen. De tok farvel med folkene våre og steg opp om bord i 
bussen som ville bringe dem til ferja som skulle ta dem den lange veien hjem.                                                                                                                                                               

Vi har opp gjennom årene hjulpet en hel rekke familier ut av slummen og hjem igjen til familiene 
sine. Det koster en del penger, men det er vel verd det når en ser hvordan disse familiene lever i 
slummen og vet hvor verdifulle de er!                                                                                                                                                              

Mange reiser aldri hjem igjen fordi skammen er for stor. Hjemme tror venner og familie at de lever 
gode liv i Manila, mens virkeligheten er en helt annen. Dette bedraget gjør at stadig flere bryter opp 
for søke lykken i storbyene, før også disse havner i slumområdene, under broene eller langs de 
mange elvene og kanalene i byen. 

God tur hjem igjen, Gud velsigne dere og lykke til med fremtiden! 

JAM – nå samler vi Juniorene våre                                                                        

Tondo: Læring, bibel, lek & mat 

                       
Foto: Raffy prater med juniorene om å leve og overleve i slummen       Etter lek og moro var et måltid mat! 

Når vi ser hvordan disse barna lever og hvor utsatte de er, vet vi at vi at evangeliet vil bygge styrke og 
gode holdninger inn i dem. Vi har begynt å gi dem enkel bibelundervisning og det elsker de. Ikke 
minst legger vi vekt på hvordan de kan leve under sine ofte svært vanskelige omstendigheter.  

Nylig solgte moren til to av Juniorene våre skolemateriellet og uniformene deres for å få penger til 
rus. Dette viser hvor vanskelig det kan være, selv om barna ønsker å gå på skolen. Nå må vi vente 
med å starte opp igjen til neste år – et år er tapt! 
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For Juniorene var den første JAM samlingen veldig populær, og de spurte om vi ikke kunne ha ny 
samling allerede i neste uke. Det kan vi selvfølgelig, men det henger litt på lærerne våre, Jane og 
Raffy, som har mye annet ansvar på kveldene i menigheten sin. Denne første gangen med JAM var 
det ikke så veldig mange barn, med det kommer flere! 

I begynnelsen av Februar kommer vi til å pusse opp kontoret vårt i Tondo en del, med maling og en 
del nødvendige reparasjoner. Dette gjør vi ikke minst med tanke på at kontorlokalene våre kan 
brukes på kveldstid når vi ikke bruker dem selv, og hvor spesielt ungdommer fra Happyland og Aroma 
kan inviteres hit. Vi har tilbudt en ung pastor å lage et opplegg for disse ungdommene og vi håper 
han tar noen djerve skritt.  

Der skuddene faller                                                                             

Navotas: Tilbake i Freeport    

  
Foto: Mel på en besøksrunde i Freeport, Navotas                                         En lutfattig familie lager mat 

Medarbeiderne våre har hatt en travel tid i Aroma og Happyland, samtidig med at vi ikke har hatt 
mer enn 1 sykepleier i staben over en periode. Nå er alle på plass og vi setter kursen nordover mot 
Freeport igjen. Med alle narkopusherne som helt åpenlyst utfører arbeidet sitt her inne, er Freeport 
et svært utsatt sted å arbeide. Vi er allikevel tilbake for fullt – heldigvis, for dette området trenger oss 
virkelig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Det har vært en del skyte episoder i Freeport den siste tiden, nesten alltid om ettermiddagene, 
derfor går vi nå besøksrundene våre om formiddagene. Undervisningen våre holder vi best i 
«Barangay office» et stykke unna – enn så lenge! 

Alvorlige brannskader – igjen!                                                       

Aroma: Både mamma og pappa ble alvorlig forbrent 

  
Foto: En alvorlig forbrent kvinne utenfor kontoret vårt i Tondo              Beina og det meste av magen er forbrent. 

Med jevne mellomrom kommer mennesker til oss med forbrenninger så alvorlige at det nesten ryster 
oss. Nå skjedde det igjen, og denne gangen verre enn noen gang før.  
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Det hele begynte med en kerosèn lampe som hang utenfor avlukket deres i Aroma mens de satt 
under og pratet. Plutselig kom lampen susende og knuste i bakken rett foran dem. Kerosènen sprutet 
oppover klærne deres – resten en sørgelig historie. Også mannen fikk stygge skader, men ikke så 
alvorlig som kona. 

Denne stakkars damen skulle ligget permanent på et sykehus og fått pleie og medisinsk hjelp der, 
med det vil bli alt for kostbart fordi det vil ta så mye tid å få ting til å gro. Lange sykehusopphold er 
vanskelige hvis det i hele tatt finnes senger for Charity pasienter. Da blir det en jobb å rense de svære 
brannsårene og forsiktig legge på nye spesialbandasjer, her i Tondo. Disse bandasjene henger seg 
ikke så fast i sårene, men blir kostbare fordi vi må skifte så ofte.                                                                                                          

Etter flere tilsvarende tilfeller har sykesøstrene våre heldigvis blitt flinke til dette, men det tar så mye 
av deres tid at denne gang vil kvinnens mann selv skifte bandasjene og påføre den kremen han får fra 
oss. Han er en oppgående mann og har lært hvordan han skal gjøre det, det går helt sikkert greit. 
Med jevne mellomrom må hun til sykehus for kontroll, heldigvis tar DSWD hånd om de nyfødte 
tvillingene deres mens foreldrene får hjelp med brannskadene. 

HMS, oppussing og spraying på Rejoice                                                

Muntinlupa: Nå er ting på stell! 

                                                                                                               
Foto: Altmuligmannen Ricky skifter ut gamle myggnettinger.                 Noen av babysengene til tørk etter å ha blitt grundig vasket! 

Det er utrolig hvor mye barn sliter på et bygg. Vi nettopp ferdig med å pusse opp og det viser godt 
hvor maleren har vært på ferde. Dette skal være et hjem, og vi vil ikke slippe ned standarden. 

Ny myggnetting på mange av vinduene, hører selvfølgelig med nå når vi nærmer oss Dengue 
sesongen. En av våre ansatte ligger for tiden på sykehus pga av denne myggoverførte feberen, som 
regnes som en av de store og alvorlige plagene her på Filippinene. Samtidig henger vi opp våre 5 
myggdrepere, som nettopp har vært til overhaling. Disse sto tidligere for meste langs gulvene, noe 
som ikke var så lurt, nå henges de opp i takene på barnerommene. 

Vi tok nettopp med oss alle de minste barna hjem til oss, mens vi også sprayet hele anlegget mot 
mygg og insekter. Da måtte alle barna ut det meste av en dag, før vi kunne ta dem tilbake igjen. 
Denne dagen var det virkelig et yrende liv hjemme hos oss, med frydefulle gullklumper over alt. 

En annen ting vi var nødt til å gjøre var også HMS preget; de gulvstående viftene våre måtte skiftes ut 
med vifter plassert oppe på veggene. Ved to anledninger har noen av barna maktet å stappe fingrene 
inn mellom spilene, noe som har endt opp med noen småkutt og barnegråt!  

Vi var nødt til å gjøre noe, heldigvis var det ikke kostbart! Nå blir de nye viftene stående å pendle 
høyt oppe på veggene langt borte fra nysgjerrige barnefingre. Det er også mer effektivt enn 
gulvstående vifter, i tillegg til at de ikke er utsatt for å velte.  
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Partnere og økonomi!                                                                                                                                  

Manila: Som et lite mirakel! 

Før Jul sto de økonomiske utfordringene i kø, og vi bevet. Underskuddet på barnehjemmet tynget og 
vi visste vi måtte bare stole på Gud. Da vi nærmet seg Jul av var vi forundret og svært takknemlige for 
at alt hadde snudd. 

Noen ildsjeler hjemme i Norge gjorde en innsats vi virkelig tar av oss hatten for, både når det gjaldt 

innsamling av penger, personlig støtte og hjelp med å få faddere til barnehjemsbarna våre. Vi fikk 

også inn en del midler som vi nå i begynnelsen av året bringer videre til New Life nettverket vårt som 

arbeider med gjenoppbygging etter Yolandas herjinger i Tacloban og øyene i sør. 

Vi er nettopp ferdige med en ny brosjyre for barnehjemmet og tror vi at vi skal få enda flere partnere 
i det nye året, det vil gjøre mye for økonomien i arbeidet vårt. Vi kommer fremover til å satse krefter 
på å få orden på dette, hvis noen kan hjelpe oss er vi svært takknemlige for det. 250 kr per mnd. 
burde være overkommelig, hvis flere er med vil det hjelpe oss betydelig. | En god ide er å legge inn 
fast trekk!                                                                                                     

Nå gjelder det bare å få orden på vår private økonomi, så smiler vi enda bredere  

 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 her i Manila.                                                                                                                                        

 

Bjørg og Ingar     

 

 


