Nyhetsbrevet Juni / Juli 2014
Kjære venner og partnere, her ute er vi i begynnelsen av monsunen og stadig oftere øser regnet ned.
Den siste en måneden etter at vi kom ut igjen, har vært brukt til å få ting på plass og ikke minst få
sendt ut fadderbrev for skoleprogrammet og for barna på Rejoice. Dette tar mye tid og Bjørg har
jobbet både seint og tidlig, mens jeg og Ann Kristin har vært med på sidelinjen!
I slumområdene har det har vært en kraftig oppblomstring av betennelser og sykdommer i den siste
tiden, og vi har valgt å opprioritere hjemmebesøk. Det er livsviktig i disse våte tider, men noen dager
er områdene faktisk så oversvømmet at det er vanskelig å gå inn i noen bygninger.

Fra dør til dør
Tondo: Mye sykdom og infeksjoner

Foto: Mel sammen med en ung mamma som har gitt opp livet og er i ferd med å dø av kreft bare noen og tyve år gammel.

En av de tingene det kan skorte på er mangel på oppfølging - den personlige kontakten. Nå trasker vi
fra dør til dør igjen, det er regntid og de trenger oss mer enn noen gang.
«For han berger de fattige som roper om hjelp, de som ingen hjelper har. Han ynkes over småkårsfolk og redder
de fattiges liv. Han løser dem fra tvang og vold, deres liv er dyrebart i hans øyne» Salme 7

Det var slik vi begynte arbeidet vårt i slumområdene, vi gikk fra dør til dør og fra bygning til bygning.
Vi fant de syke og underernærte, hjalp dem med medisiner og mat eller brakte dem videre til
sykehus og leger. Vi brukte også mye tid til å stelle de væskende og åpne sårene deres, vi ba
sammen med dem og oppmuntrer dem til å tro på Guds godhet og løfter – vi ga dem håp!
Mange er stilltiende om sine lidelser, de kan ligge og dø av kreft, mens det alltid er dem som kommer
på døren hele tiden også når det ikke er noe særlig.
Vi har vært feltarbeidere fra begynnelsen, annerledes enn «kontorbaserte» organisasjonene som er
basert på at folk skal komme til dem. Problemet er at menneskene i slummen ofte er redd for
kontorer. De vet så alt for mye om å bli behandlet nedsettende på sykehus og kontorer, det har vi
selv opplevd når vi har fulgt dem dit.

På lånt tid
Tondo: Bygningene i stadig dårligere forfatning.

Foto: Bygning 3 i Happyland, disse gamle bygningene begynner å bli farlig svekket.

Bygningene i Happyland og Aroma er i stadig dårligere forfatning. Bærebjelkene i gulvene er kraftig
svekket av rust, og takplatene er oppspist – i verste fall helt fraværende i større områder. Det gjør at
det regner direkte inn, noe som bryter ned bygningene enda fortere.
Det gikk nettopp et lite jordskjelv her i Manila, hva som vil hende når det kommer et kraftigere tør vi
ikke tenke på. Jeg er redd det er mye her inne som vil kollapse fullstendig, noen steder er
bærebjelkene som holder betongdekkene, fullstendig opprustet.
Vi gleder oss til å se menneskene ute av dette området og enten hjemme i provinsen med familiene
sine igjen eller i andre områder der de kan blomstre og utvikle seg. Dette er ikke hverken et trygt
eller godt sted for noen av dem.
Myndighetene vet at disse bygningene er langt på overtid, og at de var satt opp som midlertidige
bosteder for de som tidligere bodde på den verdenskjente smookien i Manila. Nå har det gått flere
tiår og fremdeles står de her. Håper dette går bra, og at noen reagerer før det er for sent.

«For han berger de fattige som roper om hjelp, de som ingen hjelper har. Han ynkes over småkårsfolk og redder
de fattiges liv. Han løser dem fra tvang og vold, deres liv er dyrebart i hans øyne» Salme 7

Historien om en gutt
Muntinlupa: Fra dødsens til «drømmeprins»

Foto: Joshua da vi fant ham i Tondo

Joshua i Spash island 2014

Jeg satt og så på ham en dag på barnehjemmet og ble nesten rørt til tårer, for en flott ung mann han
har blitt. Da vi fant ham i bygning 2 i Happyland, var han 2 år gammel og full av betennelser, kraftig
undernært og med en stor svulst stående ut av brystkassen. Han slet med å puste, og legene sa at det
bare sto om dager så ville han ha vært død.
Etter flere års arbeid og mye frem og tilbake, gav myndighetene oss Joshua og brødrene hans for at vi
skulle ta hånd om dem. Joshua og Angelo plasserte vi på et barnehjem i Cavite sør for Manila, de to
eldste guttene flyttet inn hos oss. I dag er en av dem, Jobel, fostersønnen vår.
Vi hadde ikke noe barnehjem da, det kom senere, og Joshua og Angelo ble derfor boende i Cavite,
selv om folk fra dette barnehjemmet hele tiden tok kontakt med oss og ville at vi skulle ta dem
tilbake. De var så umulige fortalte de, at også skolen de gikk på ønsket å bli kvitt dem. Vi besøkte
dem jevnlig mens de var i Cavite, og opplevde at guttene var utilfredse og understimulerte.
Omsider kom dagen guttene hadde ventet på, vi hentet dem i Cavite og brakte dem til Rejoice. De to
første månedene var de ikke helt seg selv, men med mye kos og oppmerksomhet falt de til ro. I dag
er Joshua er en tilfreds og flott «ung mann», kanskje den lydigste og enkleste av alle guttene på
Rejoice. Også på skolen merker de seg denne gode gutten, og han fikk nettopp en utmerkelse for å
være den mest hjelpsomme gutten i klassen sin. Hver gang noe skal gjøres så er han der med sin
hjelpende hånd.
Det er fantastisk med tanke på alt han har vært igjennom og hvor han kommer fra. Han går nå i 2
klasse på skolen og er stolt av det, Gud har store planer for ham og vi gleder oss og ser frem til den
fantastiske fortsettelsen.

Myndighetenes radikale grep!
Freeport: Narkolangerne mister fluktmulighet
Langerne har til nå kunne drive sin omsetning av narkotika helt åpenlyst i Freeport. Når de i tillegg
har hatt en informant i Politiet som har varslet dem hver gang politiet aksjonerte, har det vært lite å
frykte.
«For han berger de fattige som roper om hjelp, de som ingen hjelper har. Han ynkes over småkårsfolk og redder
de fattiges liv. Han løser dem fra tvang og vold, deres liv er dyrebart i hans øyne» Salme 7

Nå har politiet bestemt seg for å gjøre det mye vanskeligere for dem å slippe unna hver gang de er på
vei. Løsningen var like enkel som brutal; de bestemte seg for å mure igjen hovedinngangen til
Freeport - drastisk men effektivt! Alle som lever i Freeport nå får en mye lengre vei å gå for å komme
seg inn og ut av området men det bekymrer ikke politiet nevneverdig, nå skal de tas.

Foto: Hovedinngangen til Freeport i Navotas er støpt igjen, til stor fortvilelse for alle narkolangerne.

For oss som jobber i området er det bra at politiet nå tar tak i langerne, de skremmer også oss når de
til tider vil vite hva i alle dager vi «gjør her inne», ellers blir det også vanskeligere for oss å i det
daglige arbeidet. Barangay Captain lar oss bruke et av lokalene i administrasjons bygningen hans, slik
at vi kan holde Mødre Seminar der. Nå blir det så langt unna den nye inngangen til Freeport at vi må
transportere mødrene dit ;-)
Freeport er generelt et forferdelig trist sted selv uten alt søppelet i Aroma og Happyland, og
medarbeiderne våre sier at ingen andre steder de har vært er selvbildet til innbyggerne så lavt som
her. Det gleder oss derfor veldig at arbeidet vi driver bærer så gode frukter. Nylig hadde vi 17
påmeldte til et mødre seminar, hvor vi i utgangspunktet ikke hadde plass mer enn 10 av dem. Disse
seminarene er veldig viktige for utviklingen i hjemmene i området.

«Denne gutten har ingen fremtid . . »
Aroma: Hvordan man ødelegger et barn!

Foto: Et ben stikker ut midt på ryggen

Jimboy får påsatt korsett.

«For han berger de fattige som roper om hjelp, de som ingen hjelper har. Han ynkes over småkårsfolk og redder
de fattiges liv. Han løser dem fra tvang og vold, deres liv er dyrebart i hans øyne» Salme 7

Foto: Jimboy i dag, mange år senere. Her ser vi ikke hans krumme, noe som ellers er veldig tydelig.

En sykdom vi møter stadig oftere er beintuberkulose. Er sykdommen kommet langt er beina ofte så
plastiske at de kan stikke ut under huden. Slik av det med Jimboy som i tillegg til medisinsk
behandling trengte korsett for å stabilisere beina og kroppen sin. Dette var kostbart for en fattig
familie som har ventet og håpet i det lengste.
Vi i 4P trådde til og ga dem korsettet. Disse korsettene må skreddersys til hver enkelt barn og
bestillers derfor etter mål. Dessverre er det smertefullt å begynne å bruke dem fordi det presser
beina på plass igjen. Det var derfor ikke bare smil og glede når han fikk beskjed om å ha det på seg
hele tiden og heller ikke ta det av seg om nettene. Heldigvis pleier de verste smertene over etter
noen uker.
Dessverre var ikke Jimboy så flink å bruke korsettet som han burde, i tillegg begynte nok
medisineringen for seint. Kroppen hans ble derfor ganske deformert, og han utviklet en godt synlig
pukkelrygg. Da er det lett å bli et mobbeoffer på steder der menneskeverdet står så lavt som her.
Han har stadig blitt plaget av andre for dette, men det toppet seg nettopp på skolen da læreren foran
hele klassen og i mormors nærvær forkynte et grusomt budskap:
«Denne gutten har ingen fremtid, han er ikke verd noen ting». Hva??
Jimboy så bare enda mer skamfull i gulvet enn til vanlig, også andre hadde nesten daglig fortalt ham
heslige ting om hvordan håpløst livet hans var og hvordan han så ut. Jimboy er flink på skolen, men
det har dessverre blitt en del problemer med at han har begynt å ta igjen når noen mobber ham. Det
liker ikke lærerne!
Dette er ting vi ser så alt for ofte her ute, men som alltid gjør at vi reagerer like sterkt hver gang vi ser
det. Også voksne kan sitte og mobbe mennesker på en nesten hensynsløs måte, og bare le av det.
Nå er vi interessert i å snakke med læreren til Jimboy. Det han har gjort akter vi å ta en prat om, at
det er slik som dette man ødelegger unge mennesker.
Det er denne forferdelige ukulturen vi kjemper så sterkt imot blant foreldrene i slumområdene – og
det hjelper. Endatil noen av verstingene forteller at de har begynt å behandle barna sine på en mye
mindre nedsettende måte etter at de har deltatt på våre foreldreseminar.
«For han berger de fattige som roper om hjelp, de som ingen hjelper har. Han ynkes over småkårsfolk og redder
de fattiges liv. Han løser dem fra tvang og vold, deres liv er dyrebart i hans øyne» Salme 7

Ny Social Worker i Tondo
Tondo: Endelig var hun på plass

Foto: Jazel er en koselig dame med et stort hjerte for de fattigste

Mel hadde møtt og snakket med henne tidligere, vi visste hun hadde bestemt seg for at denne
jobben ville hun bare ha. Vi var litt usikre på bakgrunnen hennes, men hun bedyret at det ikke var
noe problem og vi ga henne jobben.
Jazel er rystet over områdene hun nå har begynt å jobbe i; Happyland, Aroma og Freeport. Hun har
jobbet flere andre steder tidligere, men aldri opplevd noe som dette. Derfor er hun svært takknemlig
for at hun har fått så gode medarbeidere i Mel, Belen og Mira - «ellers kunne det vært vanskelig å
jobbe her», sier hun.
Hun er for tiden med på hjemmebesøk sammen med Mel og de to sykesøstrene våre. Samtidig går
hun omkring i slumområdene og besøker de familiene som krever oppfølging. Det er også hun som
tar seg av rapporteringen til DSWD (Sosialmyndighetene), noe som har vært en stor avlastning for
teamlederen vår Mel, som i perioder har brukt alt for mye tid på papirarbeid. DSWD er meget
kravstore når det gjelder rapportering, og det var også de som krevde at vi måtte ansette en ny Social
Worker som bare hadde ansvaret for slumarbeidet i Tondo / Navotas og rapporteringen til dem. Jane
har nå bare ansvaret for barnehjemmet.

Regntid i Slummen
Tondo: Nå oversvømmes bygningene igjen.
Dette synet møter oss hvert å når regntiden setter inn. Gulvene i første etasje overflømmes av
blåsvart vann, fullt av parasitter og bakterier. Dette er opphav til mange galopperende infeksjoner og
mange oppblåste barnemager fulle av innvollsmakk.
Mange barn og unge har dødd på grunn av dette skitne vannet. En gang døde en 16 år gammel gutt
fra oss pga en infeksjon i foten som utviklet seg så raskt at han plutselig var død. Da måtte
medarbeiderne våre i sjelesorg, og det ble en viktig lærdom for alle som jobber sammen med oss.
«For han berger de fattige som roper om hjelp, de som ingen hjelper har. Han ynkes over småkårsfolk og redder
de fattiges liv. Han løser dem fra tvang og vold, deres liv er dyrebart i hans øyne» Salme 7

Foto: Belen ( svak til høyre i forgrunnen) på sykebesøk i en av bygningene som nå har begynt å oversvømmes

Tidligere brukte vi mye penger på å holde dreneringsløpene i Happyland åpne, vi leide dykkere som
gikk inn fra sjøsiden og rensket opp i de store rørene. Det var kostbart og det var fare for livene til
dykkerne, dessuten tettet de seg alt for fort til igjen. Vi ble derfor enige om å avslutte denne
virksomheten selv om det betydde svært mye for dem som bor her inne.

Økonomi
Manila: Stabilitet
For første gang siden vi åpnet barnehjemmet, er vår økonomiske situasjon stabil. Det at vi nå har fått
inn ganske mange faddere til barna på Rejoice gjør virkelig en forskjell. Vi er takknemlige til alle dere
som er faddere, som er med og gir til arbeidet eller som hjelper oss å få nye faddere.
En annen gledelig ting er det når det er når skoler, barnehager, organisasjoner eller grupper av
mennesker starter innsamlinger til inntekt for arbeidet. Nå sist samlet elever på BKG (Bergen Kristne
Grunnskole) inn penger til Rejoice, noe vi gleder oss veldig over. Tusen takk til alle som var med!
Vi ser nå enda mer fremover, og planlegger for utvidelser og kjøp av eiendom, noe vi trenger for å
utvikle arbeidet videre.
HUSK, vi trenger også faddere til våre 36 nye førskole elever. Hvis du interessert så vær vennlig å ta
kontakt med Bjørg på bjorg@4pforpeople.org.
Her er våre kontonummer




4 P For People
Rejoice - barnehjemmet
Vårt personlige

3632 56 29589
3624 33 23260
3624 13 21767

Hjertelig hilsen fra oss her i Manila.

Bjørg og Ingar

«For han berger de fattige som roper om hjelp, de som ingen hjelper har. Han ynkes over småkårsfolk og redder
de fattiges liv. Han løser dem fra tvang og vold, deres liv er dyrebart i hans øyne» Salme 7

