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“På den dag skal de døve høre bokens ord.” 

– Jesaja 29,18 Juni 2005 

Februar 2005 

Kjære fadder! 

Riktig godt nytt år! Vi er lettet og glade over at ingen av våre barn eller 

medarbeidere i Asia eller Afrika er blitt rammet av jordskjelvet og de fryktelige 

flombølgene som fulgte. Arbeidet kan fortsette uforstyrret. Det er derfor med glede 

og takk at vi skriver dette første fadderbrevet som vi håper å sende fast et par 

ganger i året. Hver gang vil dere få et lite glimt fra skolene og elevhjemmene våre i 

Asia og Afrika. 

Som vi skrev i siste nyhetsbrev, så forsøker vi nå en prøveordning med kollektiv 

fjernadopsjon. Det er kostnadseffektivt og mindre krevende å administrere. Vi tror 

alle vil glede seg over å vite at gavene som gis er med på å hjelpe alle barna og ikke 

bare det enkelte barn. Det blir ingen forskjellsbehandling. Vi ønsker at alle døve 

barn som kommer til oss får godt stell, god skolegang og et håp for fremtiden. Vi 

tar gjerne imot ros eller ris til prøveordningen. Se Marits adresse og 

kontaktnummer nedenfor. 

Med dette brevet følger nye fadderkort med gruppebilder. Noen av dere får også et 

nytt enkeltbilde. I og med at dette er en prøveordning, så behold gjerne bildet du 

har av et av barna. Det nye er at du vil få et gruppebilde som symboliserer alle 

barna på institusjonene våre. Dere som har et barn i Afrika får et gruppebilde derfra 

og dere som støtter barn på Filippinene får bilde derfra. Du kan kjenne deg trygg på 

at ”ditt barn” fortsatt får de muligheter som du har ønsket å gi. Når han eller hun er 

ferdig på skolen eller slutter av andre grunner, får du ikke tilsendt et nytt bilde av et 

enkelt barn. Nye barn kommer og går og alle barna nyter godt av fadder-støtten. 

Gruppebildet blir det ”nye” bildet. Det vil vi fornye med jevne mellomrom. 

 

 

 



Davao, Filippinene 

 

Her er et lite glimt ifra det nye elevhjemmet. Her møter dere vinnende smil, ivrige 

og positive barn, p.t. 67 beboere. Elevene går på den offentlige døveskolen like 

ved. Om ettermiddagen er det lekser, sport og lek. Søndag er det kirkegang. 

Gudstjenesten holdes i den svale 3.etagen med ”åpne” vegger under det store taket 

som beskytter området fra sol og regn. Hvilken forskjell fra det gamle! Før var det 

3 toalett for alle, nå er det dusj og toalett i hvert rom som deles av 8 barn. 

Måltidene spiser de på altanen like utenfor rommet. Alle har ansvar for å vaske og 

stelle sitt eget. Større elever hjelper de yngre. Til jul konkurrerte de om hvem som 

hadde penest pyntet rom og fantasien fikk fritt løp! 

Afrika 

I Afrika møter du også blide ansikter, men de lever i 

svært primitive kår. På døveskolen i Oyugis i Kenya er 

det verken vann eller elektrisitet. Elevene er ikke bare 

fattige, de har ingenting! Mange har mistet foreldrene 

sine av Aids. 

Her er historien om ei lita døv jente som kom dit i år 

2000. Maurine var 7 år gammel, sykelig og liten av 

vekst. Mor og far trodde jenta var mentalt forstyrret. Hun 

hadde ikke evne til å gjøre seg forstått, så latter var 

hennes eneste utrykksform. Da hun kom til skolen lærte 

hun om hygiene og renslighet. Hun fikk bra mat hver 

dag og jenta kviknet til. Akademisk framgang kom da 

hun fikk bo fast på skolen. Da ble hun topp elev i førsteklassen. Faren var 

overlykkelig. ”Jeg som trodde datteren min var gal! Nå er hun bedre enn søsknene 

sine! Tusen takk, Madam!”, sa han til Gloria, misjonæren vår fra Filippinene. Nå 

går Maurine i 3.klasse. Hun er ei aktiv, flink og glad jente med en god porsjon 

selvtillit. 

 

Vi håper du gleder deg over å få være med på å hjelpe døve barn! Uten din hjelp 



ville det være veldig vanskelig å drive døveskolene og elevhjemmene våre og 

elevene ville være uten språk og fremtid i livet. 

Med vår hjerteligste takk! 

Vennlig hilsen fra barn og stab 

ved Marit Aares Aamodt og Lill Muir 

 

Huskeliste ved innsendelse av støtte til fjernadopsjon: 

 Skriv navn og adresse på tallongen 
 Merk tallongen: Fjernadopsjon 
 Dersom du ikke kan fortsette din støtte, vennligst gi oss beskjed om det. 

Postgirotallongene blir vedlagt fadderbrevene og nyhetsbrevene. Sistnevnte blir 

tilsendt annenhver måned. Nyhetsbrevene inneholder også nyhetsglimt ifra skoler 

og elevhjem. 

Koordinator for fjernadopsjon er Marit Aares Aamodt, Herreperveien 30, 1709 

Sarpsborg. 

Hun kan også nås på tlf.: 69 14 11 57 (etter kl.17:00) eller på e-

post: lpaamodt@online.no 

”La de små barn komme til meg!” 

Jesus 
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