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1 Rachel TRovi møTTe vilma lumbog (T.h.) og familien hennes da hun oppsøkTe «søppelfjelleT» i manila i 1988. deT ReddeT 
familien fRa eT liv i faTTigdom. i dag eR vilma joRdmoR og jobbeR på baRnehjemmeT. heR med fRancesca.  2 spensTige hopp 
fRa kiRkeTRappa i «håpeTs havn».  3 Rachel TRovi (T.v.) haR i dag gåTT uT av sTyReT på gRunn av helsa, men dRømmen 
om å vende Tilbake Til manila og engasjemenTeT foRsvinneR aldRi.  sTyRemedlem og langvaRig sTøTTespilleR solveig 
gudmundsen eR i feRd med å skRive bok om Rachel og sTifTelsens hisToRie. 4 inngangen Til «håpeTs havn».
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Året er 1988. På klubbhuset til Langesund IF vi-
ser en ung jente lysbilder fra frivillig arbeid i Mani-
las slumområder. Blant tilhørerne sitter sykepleier 
og irebarnsmor Rachel Trovi. Hun har sørget over 
tapet av ektemannen i seks år og ikke orket være 
noe for verken familien eller andre levende, men 
der og da ser 61-åringen et glimt av lys, og i løpet 
av to dager er kvinnen, som knapt nok har vært 
lenger enn til Oslo tidligere, klar for å reise til an-
dre siden av jordkloden. 

Vel framme oppsøker Trovi «Smokey Moun-
tain», et jell bygd opp av to millioner tonn søppel i 
den ilippinske hovedstaden. Her lever mennes-
ker i ytterste nød og fortvilelse. I to uker går hun 
blant dem og knuger ungene i armene sine. Tåre-
ne vil ingen ende ta, og den dypt kristne kvinnen 
spør seg: Hva kan jeg gjøre oppe i all denne elen-
digheten?

Da hører hun en stemme som snakker til henne 
på norsk: 

– Du skal gi av din kjærlighet og dine kunnska-
per til kvinnene og barna. 

Hun skvetter til. Det står ingen bak henne, men 
Rachel tolker ordene som sitt kall, og setningen 
skal bli startskuddet for hennes utrettelige arbeid 
for å gi fattige ilippinere et bedre liv. 

to tomme hender har i løpet av 28 år utviklet seg 
til stiftelsen Ma-Ma Cildren`s Center of Norway 
(MMCCN) som driver barne- og aldershjemmet 
«Hope Haven» og sykehuset «Mama Rachel´s 
Hospital of Mercy». Senteret ligger i utkanten av 
Manila og har 28 lokalt ansatte. Driften inansieres 
i sin helhet av støttespillere i Norge. 

Stiftelsen bidrar også med sosialt arbeid og mat-
utdeling i nærliggende slumområder og sørger for 
utdanning og skolemateriell til barn og ungdom 
som ellers ikke ville hatt råd til skolegang. Rundt 
500 fanger får ukentlige besøk med utdeling av 
toalettartikler og tilbud om kristen forkynnelse. 
Hvert år får de innsatte helsesjekk og tannbehand-
ling. 

Ved naturkatastrofer rykker et eget team fra 
senteret ut og samarbeider med andre hjelpeorga-
nisasjoner. Stiftelsen har også inngått et samar-
beid med Barnas Fredspris som 
har bekostet en førskole på eien-
dommen, og Build Aid konstrue-
rer i disse dager et hybelhus for 
ungdommer som lytter ut fra 

barnehjemmet.  

– Jeg føler meg heldig som har fått være med på 
dette, sier Trovi som nylig fylte 89 år og har forlatt 
styret på grunn av sviktende helse, men fortsatt 
følger med på arbeidet fra Langesund.

– Av og til var det tungt, men jeg hentet styrke i 
troen, kjærligheten og arbeidsgiveren «der oppe».  
Og mye stahet. Uten den hadde det aldri gått, smi-
ler hun. 

Vilma lumbog var 16 år og bodde på «søppel-
jellet» da Trovi ankom Manila. Hun husker godt 
det det første møtet med langesundskvinnen. De 
hadde hørt at utlendinger bortførte ilippinere og 
solgte kroppsdeler på markedet. 

Så da Rachel plutselig krøp inn i skuret de bod-
de, gjemte hun seg bak moren, men kjente samti-
dig en spire av håp. For Rachel hadde med seg mat 
og klær, og hun kom tilbake. Igjen og igjen. Hun 
kjøpte mat for lommepengene sine, tok dem med i 
kirken og sørget for at barna startet på skolen. 

troVi bygDe gradvis opp bistandsarbeidet. Steg 
for steg. Da hun kjøpte tre mål tomt og bygde Hå-
pets Havn et par år seinere, ikk familien bo i gara-
sjen og foreldrene jobb på senteret. I dag har alle 
de fem Lumbog-barna høgskoleutdannelse og 
egne hus. Vilma er jordmor og jobber på små-
barnsavdelingen ved barnehjemmet. 

– En gang spurte jeg «tata» Rachel om hvorfor 
hun hadde vært så snill mot oss. Hun svarte: For at 
du skal ta vare på andre barn.

Stemmen brister. Det er tøft for Lumbog å tenke 
tilbake på barndommen.

– Livet var så hardt. Jeg vet ikke hva som hadde 
skjedd med familien min om Rachel ikke hadde 
gitt oss denne muligheten. Derfor har jeg bestemt 
meg for at jeg skal gjøre mitt beste for at barna her 
skal få en god framtid. De skal vokse opp og føle at 
noen er glad i dem. Jeg er utrolig takknemlig for 
alle i Norge som støtter oss, understreker hun.

barnehJemmet er delt inn i en småbarnsavde-
ling fra to til seks år og en jente- og gutteavdeling 
fra 6 til 18 år. På småbarnsavdelingen bor det ni 
barn, og denne formiddagen er de ire yngste i full 

gang med å ta for seg av leker og 
tegnesaker, mens de eldste er på 
førskolen. 

 ▼ fortsetter på neste side

28 år seinere har Rachel Trovis stiftelse 
bidratt til et verdig liv for Vilma Lumbog og flere 

tusen fattige filippinere.

(f. 1927) er grunnleggeren av 
Ma-Ma Children´s Center of 
Norway som ligger i utkanten 
av den filippinske hovedstaden 
Manila. Senteret har barnehjem 
og aldershjem med 60 plasser og 
et sykehus med akuttavdeling og 
medisinsk sengepost. Stiftelsen 
driver også sosialt arbeid i fattige 
områder og fengsel og bidrar 
med skolemateriell og støtte til 
utdanning. Ved naturkatastrofer 
rykker stiftelsen ut med 
tverrfaglig team samt mat- og 
drikkeforsyninger. 

RACHEL TROVI


