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Katastrofen i Manila

Skandinavisk Barnemisjon er en felleskirkelig hjelpeorganisasjon som arbeider på Filippinene og i Ukraina I tillegg støtter vi arbeid i Zambia og Moldova. Vår oppgave er å bringe håp
til vanskeligstilte barn og familier, og hjelpe dem til et liv i verdighet, borte fra fattigdom og
håpløshet. Barnemisjonen har arbeidet i Norge i 25 år.
Midt i byen ligger Leto Center, der Skandinavisk Barnemisjon har drevet hjelpearbeid de siste 25 år. Katastrofebehandling er ikke nytt, men en megakatastrofe som dette er nytt. ”Jeg har aldri sett noe lignende”
sier Thord Dahl på mobiltelefon fra gatene i byen. Når vannet synker, venter kaoset. Sjelden har så mange
mistet så mye på så kort tid.
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Hjelpearbeidet

Thord Dahl leder Barnemisjonens arbeid. Han forteller om livet ute ved en av søppelhaugene rundt
byen. Her steg vannet 6-7 meter og begravde en
mengde hus. Folk sprang for livet og søkte ly på
Molfrid Center, en førskole og yrkesskole vi har på
stedet. ”Det viktigste nå er å skaffe rent drikkevann”
sier han mens han haster av sted. ”I Payatas hvor vi
har ett av våre hjelpesentra, døde 80 personer mens
de fortvilet forsøkte å komme i trygghet.”
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Han ga livet
Avisene i Manila forteller en gripende beretning om Muelmar Magallanes. Han
var en dyktig svømmer, og da han så masse mennesker flytende i vannet, kastet
han seg inn i oppgavene med å redde dem. En etter en blir de hentet, helt til 29
personer var i trygghet. Gjennomtrett og kald står han og stirrer utover vannflommen idet han hører et skrik fra en ung kvinne som sitter på delene av en
eske sammen med babyen sin på 6 måneder. For siste gang dukker han og får
dem i sikkerhet. Så forsvinner han i vannet. Kroppen ble funnet dagen etter.
Han ga livet sitt for de 30 personene. En ekte helt.
www.barnemisjonen.no

Medisinsk katastrofehjelp
Humedica, en av Barnemisjonens trofaste samarbeidspartnere, har sendt legeteam til byen, og de
får hendene fulle. Dødstallene stiger og millioner av mennesker er husløse. Katastrofeteamene gjør
en livreddende innsats. I etterkant av jordskjelv og tyfoner ligger sykdom på lur. Denguefeber er
svært fryktet, og myggen legger eggene i alt som er fuktig. Fremdeles er det mange som lever med
vannet rundt bena.
Skandinavisk Barnemisjon har pakket og fordelt hjelp i fem forskjellige områder. Evnen til å overleve har satt sitt preg på befolkningen. Det er ikke første gangen de har opplevd en tyfon, og det blir
heller ikke den siste som kommer. ”Ganyanag ang buhuy” sier de med et oppgitt smil. Det betyr noe
slikt som ”Sånn er livet” på norsk

Pastor Herman var en av dem som fikk kjenne tyfonens voldsomme herjinger.
Tyfonen var varslet som en litt friskere bris enn
ellers, og alle visste det kom til å regne mye. Etter
hvert kom meldingene inn om vannet som begynte å
stige. Pastor Herman var hjemme sammen med
familien sin og en svigerinne. De hadde opplevd
tyfoner før, så det gjorde ikke så sterkt inntrykk.
Vannet som kom steg faretruende, og etter hvert
befant pastoren seg med hele familien på taket.
Derfra sendte han nødmelding til Skandinavisk
Barnemisjon der han ropte om hjelp for seg og sine.
Sju personer befant seg der, hans kone, datteren

Shem på 10 år, en ung kusine samt Hermans bror og
hans gravide hustru og lille sønn på 5 år.
Rundt dem ble husene ødelagt rett for øynene deres,
og det ble en forferdelig natt i uvisshet. Kom deres
lille trehus til å bli tatt med vannet. Etter 16 timer ble
de reddet. Ved tretiden på natten begynte vannet å
synke slik at de kunne vade, med vann til livet, ut til
en av misjonens biler. Lettelsen var enorm,men
inntrykkene fra de timene vil for alltid sitte i deres
minne. Nå bor han trangt hos en slektning. Huset
deres må antageligvis rives.

Hjelpeorganisasjonen Humedica i samarbeid med Skandinavisk Barnemisjon
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Bli SL-fadder
For et barn i Minigruppen på Shining Light.

Naturen åpner seg, og vi kan se
ut til havet. På motsatt side er det
en liten dal og en åskam som reiser seg. Her er luften frisk og
plantene grønne. Vi er framme
ved Shining Light Learning Center, skolen med 125 elever. Her
lærer barn fra 4 år sine første
bokstaver, og senere å lese og
skrive. Om det ikke er tidlig? Tja,
kanskje det, men det er vanlig på
Filippinene, og barna gjør det

NØDHJELP
TIL MANILA

svært bra på testene når de skal
inn i grunnskolen.

Førskolen er delt i tre avdelinger
Nursery, Kindergarden and Preparatory class. I Norge kaller vi
gruppene Mini, Medi og Maxi.
Dette året åpnet skolen også for
barn opp til 4. klasse. Det gir
store muligheter til å følge dem
opp over mange år.

Undervisningen foregår i klasser
på 17 elever. Klasserommene er i
lyse farger med bokstaver malt i
forskjellige farger på veggene.
Alle barna har hver sin pult, hver
sin hylle, hver sin skrivebok, og i
matematikk samles de minste i
en stor ring rundt frøken. Arbeidslysten er på topp. De fine
skoleuniformene har ofte mammaen deres sydd på kurs som
Barnemisjonen arrangerer.

Personlig fadderskap koster 250,- kr betalt på avtalegiro. Les mer om arbeidet på skolen
og ellers på hjemmesiden www.barnemisjonen.no. Du får bilde og rapporter om barnet.

Porto

Jeg vil bli SL-fadder

Tusener av mennesker har mistet
alt de eier og har.
Vi har mange medarbeidere midt i
Manila som hjelper dem med mat
vann og husly.
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