
Open Heart Children´s Village 

Informasjonsbrev om personlig fadderordning  

Bakgrunn  
På Filippinene bor det ca. 100 millioner mennesker. Det er et vakkert land med mange øyer, 
sandstrender, fjell og elver. Det er store byer med enorme kjøpesentre og trafikken er tett. Bak alt 
det vakre, handel og fornøyelser skjuler det seg enorme problemer med fattigdom, sult og 
arbeidsløshet. 
Svært mange mennesker flytter til områdene rundt hovedstaden Manila hvert år. De håper og tror 
at det er bedre inntektsmuligheter der, enn hjemme. Mange av dem havner i slumområdene eller 
på søppelfyllinga der de livnærer seg av det de finner. En del har ingen annen mulighet enn å leve 
på gata, der de lett blir offer for vold, kriminalitet, overgrep og narkotika.  
Barna til disse menneskene har veldig små muligheter til å gå på skole, mange er underernærte og 
smittes lett av forskjellige sykdommer som tuberkulose. En del av barna blir overlatt til seg selv, 
mens foreldrene forsøker å skaffe inntekter til dagens behov for mat. Noen barn tvinges til å tigge 
for å få mat. Mange blir stående helt alene, hvis en eller begge foreldrene er borte eller i fengsel. 
 

Barnebyen 

Det var for disse barna at barnebyen Open Heart Children’s Village ble bygd. De første barna 
flyttet inn ved årsskiftet 2012 – 2013. Barnebyen har plass til ni familier. I hver leilighet er det 
plass til foreldre og 8-9 barn. Biologiske søsken får alltid bo sammen. Hvert hus har tre soverom, 
ett til guttene, ett til jentene og ett til hus-foreldrene. Det er toalett og dusj til alle soverommene. 
Barnebyen er bygd i en grasdekt skråning, med mange store mangotrær. Hver familie har sin egen 
lille kjøkkenhage og blomsterbed. Det er også fellesarealer med lekeplass, basketball-bane og god 
plass til andre aktiviteter. 
 

Hvordan velges barn ut? 

Barnemisjonen tar imot barn som er foreldreløse eller lever under ekstremt vanskelige 
hjemmeforhold. Oftest formidles barna via lokale myndigheter som får henvendelser fra sykehus, 
krisesentre og andre organisasjoner. I tillegg kommer noen ganger barnemisjonen i kontakt med 
barn som trenger omsorg. De lokale sosialmyndigheter må alltid godkjenne sakene.  
 
Grunnholdningene i barnebyen er at barna skal føle seg hjemme. De skal bli elsket, respektert og 
inkludert i en familielignende sammenheng. Barnemisjonen overtar ikke det juridiske ansvaret for 
barna som ved adopsjon. Hvert kvartal skrives rapporter til sosialmyndighetene om barnet, om de 
kan gjenforenes med sin familie, slektninger eller adopteres innenlands eller utenlands. Barn som 
har familiemedlemmer eller slektninger kan få besøk i barnebyen. Enkelte barn kan få besøke sitt 
gamle hjem eller slektningers hjem om det ansees som hensiktsmessig og bra for barnet. 
 

Hvilken oppfølging får barnet? 

Barnebyens leder bor inne på misjonens område sammen med sin familie. Han er ansvarlig for det 
daglige arbeidet, samtidig som han ser til at barna, hus-foreldrene og hele personalet har det bra.  



I barnebyen har vi sosionomer som tar seg av kontakten med myndighetene og andre 
organisasjoner. Det er de som skriver rapporter og følger opp hvert enkelt barn. Barnebyen har 
også en sykepleier i deltidsstilling. 
Når barnet er 3-4 år får det begynne i misjonens egen førskole på området. Når de skal på skolen, 
går de på en nærliggende statlig skole. Noen barn trenger spesialundervisning og leksehjelp som 
ordnes i barnebyen. 
 

Hvor lenge bor barna i barnebyen? 

Når barna flytter inn i barnebyen har de sosiale myndighetene som mål at de skal rehabiliteres for 
å kunne flytte hjem til sin biologiske familie eller adopteres bort. På samme måte som i andre 
land, er det ikke lett å gjenforene barna med sin familie eller å finne gode adoptivfamilier. 
Barnemisjonen lover å ta ansvar for barna så lenge de trenger å bo i barnebyen. For de fleste barna 
vil det innebære at de får bo til de er gamle nok til å forsørge seg selv.  
Barnemisjonen sørger for at barna får utdannelse ut fra interesse og evner. Noen barn kommer 
sikkert til å ta høyere utdanning, mens andre velger praktiske fag. 

Ett av målene med barnebyen er at barna skal vokse opp og bli trygge og selvstendige voksne som 
kan bidra til sitt eget lands utvikling på forskjellige måter. 

Kontakt med barnet 
Rapporter og lignende vedrørende barnet 

 En gang i året, i mai får fadderne nytt foto og rapport om barnets utvikling, skolegang med 
mer. Foto og navn skal ikke offentligjøres, legges ut på sosiale media eller spres. Dette for 
å skjerme barna mest mulig mot kriminelle som ønsker å utnytte barna.  

 I november får fadderne julekort/brev som barnet har laget selv og et brev om livet i 
barnebyen. 

 Besøk i barnebyen: Skal du til Manila, Filippinene er det mulig å besøke barnebyen. Ta 
kontakt med oss tidlig i planleggingsfasen, så skal vi hjelpe med å avtale besøk. Møter du 
opp ved porten uten avtale, risikerer du å bli avvist. Årsaken er at det fins mennesker som 
har kriminelle hensikter. Kontakt-adr: post@barnemisjonen.no 

 Fra tid til annen kan du lese om livet i barnebyen i bladet som kommer ut fire ganger i året. 
Faddere som bor i andre land enn Norge får bladene sammen med rapportene. 

Faddere som ønsker det, kan sende brev og bilder til fadderbarnet sitt. Tekst må være på enkel 
skoleengelsk med korte setninger, da filipinoengelsk er annerledes enn det vi er vant med. 
Brev og bilder sendes til Barnemisjonen i Norge, skannes og blir sendt på e-post til Barnebyen 
for så å bli skrevet ut og levert til den det gjelder.  
E-post adresse for kontakt med barnebyen: post@barnemisjonen.no 
 

Gaver til fadderbarn:  
Dersom en fadder ønsker å gi en gave til sitt fadderbarn til fødselsdag, jul eller andre anledninger 
gjør vi det på følgende måte: 

Fadderen gir en ekstra gave i form av penger, separat eller sammen med den faste støtten til barnet. 

Fadderen sender e-post til Barnemisjonen og oppgir beløpet og det fadderen ønsker at pengene skal brukes til. 

Barnemisjonen videreformidler beskjed slik at pengene/gaven havner hos rett barn. 



Husforeldrene pleier, når de får slike gaver, å ta med barnet til kjøpesenteret som ligger en halv times gange fra 
barnebyen. Der får barnet velge ting som barnet ønsker seg og vil ha glede av. Blir det penger til overs settes de inn på 
barnets konto til senere bruk. 

Barnets konto: Barnebyen har en felles bankkonto for barnas penger. Det er et eget regnskap for hvert barn, der barna 
sparer til ting de ønsker seg og til utdannelse.  

Har du behov for mer informasjon?  

Ta gjerne kontakt med oss: post@barnemisjonen.no 

 


