Nyhetsbrevet Mars 2014
Kjære venner og partnere. Solen steiker i Manila og det nærmer seg sommerferie for Bjørg og Ingar,
Jobel får vi ikke med oss hjem denne gangen heller – dessverre! Vi planla for det, og la ferien i år så
tidlig som mars, slik at det skulle passe med hans skoleferie. Nå reiser vi på tidlig ferie uten ham, alt
pga sommel fra myndighetene.
Det skjer mye her ute, vi bærer mange ting i våre hjerter og gleder oss hver gang nye dører begynner
å åpne seg. Det gjelder et Mother & Child Center men også utvikling av arbeidsplasser og etablering
av industri.
Noe av alt som har gledet oss den siste tiden er at nå begynner fruktene av vår systematiske
undervisning av foreldre og mødrene, både inne i slumområdene og på seminarene våre, å bli veldig
synlige. Ikke minst ser vi det i årets kull på førskolen, som er det beste noen sinne.
Vi startet nettopp et evangelisk arbeid sammen med en herlig evangelist fra Sri Lanka, men dette blir
ikke knyttet til hjelpearbeidet 4P For People og får etterhvert sitt eget nyhetsbrev.

Mother & Child
Manila: Forberedelsene er i gang

Bilde: Bjørg med en ung jente under avslutningen av TeenAgeMoms. Det er blant annet disse jentene vi vil hjelpe.

Vi har skrevet om dette flere ganger tidligere, og levd med det enda mye lengre; Etterhvert starter vi
et Mother & Child Center her på Filippinene. Vi har nå begynt å forberede for det og vi forventer at
ting vil begynne å legge seg til rette i tiden fremover.

Gud kjenner tider og stunder, og vi haster ikke utover det! Med barnehjemmet tok det 10 måneder
fra vi fikk et GO til bygget var ferdig oppusset og barna flyttet inn.
Planen er at spesielt gravide tenåringsjenter, «TeenAgeMoms», skal kunne tas hånd om. Disse
jentene blir i verste fall behandlet så dårlig av foreldre og familier, at de tar de babyene sine og
rømmer. En del av disse unge jentene prostituerer seg også på nærmeste havnebar for å kunne
forsørge seg og barna. Vi ønsker å hjelpe dem ut av denne destruktive virksomheten og inn i et trygt
miljø med utdanning og meningsfullt arbeid. Her vil vi jobbe hånd i hånd med levende menigheter for
å lykkes.

Skoleavslutning med STIL
Tondo: Kan det bli bedre enn dette?

Bilder: Alle gullungene på et sted

Stolte mødre sammen med barna når medaljene deles ut

«Hjelpe meg, de ser jo ut som de har avlagt embetseksamen i Psykologi!»
«Åhh Ingar, dette betyr så mye for dem og så koster det så lite ekstra, bedyrer Jade!»
«Ok da.»
Dette skoleåret på førskolen har vært spesielt. Det har vært veldig høy standard på hele kullet, svært
høy trivselsfaktor og vi har ikke «mistet» en eneste elev. Det har aldri forekommet tidligere, så i
grunnen fortjener de den flotte habitten nå på avslutningsdagen. Og så er det jo slik det skal være på
en dag som denne ifølge frøken Jade! For oss er det like greit at de bruker de blå skoleuniformene, så
det blir nok med denne ene gangen!
Forklaringen på både den høye standarden og at ingen av barna har sluttet, mener Jade bestemt har
med Mel sin stadige undervisning av foreldrene og familiene å gjøre. Det er foreldrene som har
endret seg og begynt å følge opp og ta ansvar for barna sine – «det er her det ligger», deklarerer Jade
med overbevisning. I tillegg ba hun og Raffy mye med de svakeste elevene i begynnelsen av
skoleåret.
Det er flott å oppleve at alle våre bestrebelser med å ikke bare hjelpe og utdanne barna men også
foreldrene, har lykkes.

Nadine på spesialmat
Muntinlupa: En kostbar liten dame
Etter siste operasjon har Nadine slitt med å få opp igjen vekten. Det har gått så langt at sykehuset har
vurdert om hun skulle legges inn i igjen fordi hun etter operasjonen mistet ytterligere et kilo, noe
som er mye på den lille kroppen hennes. Noe måtte gjøres, og det fort.
Alle vet at Nadine ikke spiser spesielt mye og at hun er litt kresen på hva hun vil ha. Løsningen ble å gi
henne spesialmat, kostbart men helt nødvendig slik ting utviklet seg. I følge Bjørg tilkommer det
ytterligere flere tilskudd enn det som viser på bildet, slik at denne stabelen av bokser vokser enda en
hel del. Vi er glad ikke flere av barna trenger denne type mat, det ville blitt en belasting for oss.

Bilde: Alt dette pluss ganske mye mer skal gjennom Nadine de to neste to månedene, og det kommer på toppen av den vanlige maten.

Ellers er legene svært fornøyd med Nadine sin siste operasjon, og regner med at de ikke om alt for
lenge kan stenge igjen siste hullet og la alt gå ut den normale veien. Det blir en stor dag for oss alle,
men først må vi se at ting forsiktig begynner å gå den rette veien.
Nå trenger Nadine å lære å gå normalt etter å ha levd hele livet med en tykktarm hengende nedover
låret. Gangen hennes er spesiell ved at hun «går utover» med beina, noe vi trenger tid å trene bort
for å få henne til å gå normalt.

Nye barn på Rejoice
Muntinlupa: Første tvillingpar

Bilde: Bjørg med de to nye godguttene våre som fant seg fort til rette på Rejoice

Igjen startet det med naboer som kom og varslet oss om at ting ikke var som det skulle. «Et
tvillingpar ligger alene det meste av dagen uten tilsyn og får veldig lite mat».

Mercy Teamet vårt dukket raskt opp og etter litt undersøkelser kom det for en dag at mamma hadde
stukket fra både mann og barn og allerede vært borte i uker. Mannen hadde ikke lønnet arbeid, og
hadde heller ikke mulighet til å samle og sortere søppel når mamma var borte. Da blir det ikke mye å
leve for, og ofte fikk barna ikke mer enn et måltid til dagen, i verste fall ingen.
Han prøvde å ha litt oppsyn med barna, selv om det var veldig mangelfullt, og vii bestemte oss for å
gå inn å hjelpe med mat mens vi ventet på at de skulle spore opp mamma.
Etter en del frem og tilbake ble det bestemt at disse to guttene skulle til Rejoice, men først etter en
grundig legesjekk. Det tok litt tid og disse guttene som skulle vært på Rejoice for uker siden har
måttet vente til nå.

Exodus for mor og barn
Tondo: Endelig hjem igjen

Bilde: Tilbake hos svigermor igjen etter vanskelige år i Happyland, Tondo..

Det hele startet forferdelig tragisk. Pappa rotet seg inn i problemer og havnet på sykehus. På
forunderlig vis kom han seg ut av sykehus uten å betale rekningen. Dagen etter fant kona ham
hengende fra et rep i taket i deres lille krypinn i Happyland. Livet var blitt for vanskelig.
Midt i mørket som fulgte måtte mamma avlastes og barna ble spredt flere steder, lille Jahvie havnet
hos oss på Rejoice. Tiden har gått og i dag er han en trinn og god liten gutt.
Etter hvert har mamma reist på seg igjen, og nå ønsket hun hjelp til å komme seg ut av slummen og
tilbake til øya hun opprinnelig kom fra. Spørsmålet var om vi kunne hjelpe henne? Ja, det kunne vi og
snart kjøpte vi flybillettene som skulle bringe den «amputerte» familien hjem igjen. Familien til
mannen var villige til å ta imot henne og barna selv om de heller ikke hadde så mye å rutte med.
Jane, sosialarbeideren vår skulle følge dem på reisen, og klokken 5.00 tidlig en morgen forlot de
Rejoice hvor de overnattet den siste natten i Manila. Snart var de på vei til flyplassen og snart kunne
de vinke farvel til livet og fornedrelsen i Happyland.
Hjemme igjen ble hun varmt mottatt av svigermor og mannens familie, men også de er fattige og
lever under kår som ikke er så veldig mye bedre enn i Happyland. Vel, her har hun i hvert fall familie
og slektninger rundt seg. Vi ga henne også noe penger, å komme helt tomhendt hjem fra Manila ville

vært en skam. Vi håper at hun bruker dem med forstand, hun er analfabet men vi tror hun vil lykkes i
å få seg en enkel jobb eller starte sin egen lille Sari Sari Store. Det har hun penger til!

Ny arbeider på Rejoice
Muntinlupa: Forlot Tacloban for å redde familien

Bilde: Noen av de fantastiske damene på Rejoice, her på 60 års dagen til Ingar. Lerma i blått helt til venste

Lerma kommer fra katastrofeområdet Tacloban. Hun og mannen måtte begge flytte fra området
etter katastrofen for å søke arbeid i Manila. Besteforeldrene tar hånd om barna.
«Vi måtte reise fra området for å forsørge familien vår», forteller Lerma.
«Alle snakker om all hjelpen som er sendt til katastrofeområdet, men så mange av dem som lever der
har ikke fått noen hjelp», fortsetter hun.
Vel, en dag sto hun foran porten på Rejoice og ba om arbeid. Hun hadde snakket med en av våre
ansatte og vi måtte sette av tid til et jobbintervju før vi besluttet å ansette henne. Hun er en
arbeidsom dame som elsker barn, noe som er en helt nødvendig egenskap om du har tenkt å jobbe
på Rejoice.

Om å vinne i LOTTO
Freeport: Endelig reiser vi!

Bilde: Ikke noe blivende sted

Pappa ble alvorlig skadet mens de drev med ulovlig dynamittfiske.

Vi hadde jobbet med dem lenge, men ikke fått dem til å reise tilbake til hjemstedet sitt. De
orket ikke å komme hjem med tomme hender, til det var skammen for stor.
Flere ganger var de på nippet til å pakke sakene sine og dra, men tok helomvending i siste
liten. De levde under en presenning som var spent oppover en mur og forholdene for både
foreldrene og barna var mildest talt elendige. Pappa hadde blitt skadet mens han drev med
ulovlig dynamittfiske og hadde ingen inntekt.
Men så en dag skjedde det, lottokupongen de hadde levert inn, slo til og de vant et større
beløp. Det er unødvendig å si at de pakket sakene sine fort og satte kursen hjemover. Da
kunne vinke et siste farvel til folkene våre, og alt de har gjennomlevd i Freeport.
Det er altså ikke alltid slik at LOTTO «ødelegger» mennesker, det gir også noen av dem
billetter til hjemturen og til å møte familie og venner uten å måtte bøye hodet i skam 

Partnere og økonomi!
Manila: Mye velsignelse og store gaver
Den siste tiden har vi opplevd mye velsignelse på mange områder. En basar i Søgne til inntekt for
arbeidet gikk over all forventning, og vi fikk i den forbindelse også en svært gledelig sjekk fra
«Bruktbutikken» i Søgne. Vi er veldig takknemlige til alle dere som gjorde en kjempeinnsats under
basaren, men selvfølgelig også dere som gav oss den svært generøse sjekken.
Vi fikk også en telefon en kveld fra en bror hjemme i Norge. Han overgav alle maskinene og en stor
truck som har stått på en fabrikk nede i Valencia, til inntekt for arbeidet. En fantastisk gave fra han og
kona. Nå jobber vi for fullt med å få maskinene bort fra fabrikken og lokalisert et tryggere sted.
Vi har nettopp feiret sammen med de som fullførte førskolen. Ytterligere 36 barn trenger snart
faddere når de begynner i skoleprogrammet vårt. Vi satser på at dette kommer til å gå bra med deres
gode hjelp.
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
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