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1 Pensjonert kommuneoverlege, gunhild dobbe, tilbringer halve året i manila. – arbeidet for stiftelsen har tilført livet 
mitt stor rikdom, sier legen.  2 «medical mission» i aurora ga 300 Personer gratis helse- og tannsjekk.  3 ma-ma´s foretar 
regelmessig matutdeling i fattige områder.  4 lang kø for å bli undersøkt av legen.  5 6 gamle og unge samles til gudstjeneste i 
«håPets havn». musikk er en sentral del av samværet. 7 estePhen monsale På vakt utenfor sykehuset. 
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▼ fortsetter  fra forrige side

March (4) bygger et stort hus med 
svømmebasseng og palmer av lego. 
Lloyd (4) viser stolt fram en tegning av 
dinosaurer og Cyrus (3) serverer liksom-
kafe, mens Glacia (2,5) helst vil sitte på 
fanget til Vilma. 

Da minstejenta kom til barnehjemmet 
august i jor, var den lille kroppen un-
derernært og herjet av infeksjoner. Nå er 
Glacia en solstråle og full av liv, men arr 
på de lubne leggene vitner om tøfe på-
kjenninger. 

bakgrunnen til hvert av barna er 
unik, men felles for dem alle er at de 
ikke har foresatte som kan ta vare på 
dem. Og til tross for få år på jorda, har de 
rukket å bli påført dramatiske opplevel-

ser. 

noen har blitt forlatt. Andre har for-
eldre som sitter i fengsel eller ikke har 
midler eller evner til å ta seg av dem. I 
Håpets Havn er alle materielle behov 
dekket, men av og til dukker savnet et-
ter en forelder opp. 

– Vi snakker med barna om hvordan 
«vanlige» familier er satt sammen og be-
søker de andre avdelingene. Innimel-
lom har vi fester der alle kan leke 
sammen og sammenkomster i kirken. 
Barna her har både søsken og bestemø-
dre, men vi mangler menn, smiler Vil-
ma. 

For På aldersavdelingen bor det i dag 
kun kvinner. 20 i tallet fra 58 til 93 år. På 
Filippinene er det tradisjon at familien 

selv tar seg av sine gamle, men de som 
ikke har slekt, kan være tvunget til et liv 
på gata når helsa svikter. 

Det så Trovi, og derfor utvidet hun 
målgruppa fra å gjelde barn og enslige 
mødre, til også å sikre eldre en verdig al-
derdom.

når senteret mottar en bekymrings-
melding, oppsøker en sosialarbeider 
den gamle. 

Da leder for aldersavdelingen, Avegail 
Manalo, møtte beboer Veronika (77) for 
første gang, sov hun på gata og måtte 
tigge om mat. Etter et langt og krevende 
liv, var det en tøf tilværelse for kvinnen 
som hadde slitasjesmerter i beina og 
vansker med å gå. 

– Her får hun alt hun trenger av mat og 
medisiner. Ofte får beboerne klær og det 

de trenger til personlig hygiene i gave fra 
besøkende, men vi sørger for at de ikke 
mangler noe. De har hver sin seng på 
seksmannsrom og et skap til eiendeler. 
Vi utnytter plassen maksimalt og har per 
i dag to på venteliste, forklarer Manalo. 

Dagene er preget av rutiner. Klimaet 
medfører at man må gå sakte. Ofte sitter 
de eldre ute eller driver med hagearbeid 
tidlig om morgenen. Deretter går dage-
ne med til måltider, tv-titting, prat og 
husarbeid for de som kan bidra. 

De eldre har stor glede av å ha barna i 
nærheten, og den tidligere barneskole-
læreren Luz Brown underviser de yng-
ste barna i engelsk. Den fargerike dama 
ble født i et hønsehus for 68 år siden. 

Da hun ble rammet av alvorlig syk-
dom, brukte hun resten av pengene sine 
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på sykehusopphold, men hadde ikke 
nok oppsparte midler til å bli ferdigbe-
handlet. Dermed endte hun igjen opp i 
en låve uten å kunne ta vare på seg selv.

– Jeg var heldig som ikk plass her, og 
setter stor pris på at jeg får undervise. 
Det er godt å vite at det fortsatt er noen 
som har bruk for meg! smiler Brown. 

På FiliPPinene er ikke sykdom ensbe-
tydende med rett til adekvat behand-
ling. Tykkelsen på lommeboka avgjør. I 
følge Wikipedia levde i overkant av 25 
prosent av befolkning under fattig-
domsgrensen ved utgangen av 2014. 

– Det som opprører meg aller mest her 
nede, er at folk dør fordi de ikke kan be-
tale for seg. Det og at fattige barn ikke får 
skolegang, sier styremedlem og lege 
Gunhild Dobbe. 

Etter at den tidligere kommuneover-
legen i Seljord ble pensjonist, tilbringer 
hun nå halve året i Manila. Her deltar 
hun på «Medical Missions», som inne-
bærer at et team oppsøker slumområder 
og gir gratis helsesjekk og medisiner. 

Hun fungerer også som bindeledd 
mellom de to landene. 
Lønna utbetales ikke i 
penger, men i rikelig 
med takknemlighet og 
en meningsfull tilværel-
se. 

– Hovedmålet vårt er 
hjelp til selvhjelp, men 
vi kan ikke se på at folk 
dør fordi de ikke får hel-
sehjelp. Siste tilskudd til 
senteret er sykehuset. 
Det er ennå i sin spede 

begynnelse, men driften er i ferd med å 
gå seg til, og forhåpentligvis har vi etter-
hvert økonomi til å utvide tilbudet. Uan-
sett når og hva som skjer, kan vi allerede 
nå glede oss over alle som har fått hjelp 
her, konstaterer legen. 

«MaMa rachels Hos-
pital of Mercy», «Barm-
hjertighetens Hospital» 
på norsk, ble formelt 
innviet av Trovi på tam-
pen av 2013. Det er et 
treetasjes bygg med 
akuttavdeling, polikli-
nikk, laboratorium, 
røntgenavdeling og apo-
tek i første etasje. 

I andre etasje er det 
foreløpig åpnet en me-

disinsk sengepost med 12 plasser, og en 
fødeavdeling er klar for å bli innvidd så 
snart personalet har lovbestemt kompe-
tanse, forhåpentligvis i disse dager. 
Tredje etasje står foreløpig ubrukt. 

sykehuset oPPlevDe utfordringer i 
forbindelse med utskiftninger av ledel-
sen i jor, men nå ser institusjonens nye 
administrative leder, Daisylyn Driz, lyst 
på framtiden. Hun har fått med seg en 
dyktig stab og drømmer om mer aktivi-
tet på sykehuset, men fastholder at ut-
viklingen må skje gradvis. 

 ▼ fortsetter på neste side

Stiftelsen Ma-Ma´s Children´s 
Center of Norway (MMCCN) har 28 
lønnede ansatte ved virksomheten 
på Filippinene. Ledelsen og styret 
i Norge er ulønnet. Stiftelsen 
mottar ingen offentlig støtte. 
MMCCN´s økonomi er basert på 
faste og enkeltstående gaver fra 
privatpersoner, foreninger, lag 
og bedrifter. Målet for stiftelsens 
arbeid er hjelp til selvhjelp. 

DRIFT AV MA-MA'S
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