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Kjære fadder! 
 

Riktig godt nytt år til gamle og nye faddere! Et spesielt velkommen til dere som er nye faddere! Vi håper 
alle vil oppleve at dette er en meningsfylt oppgave. Som faddere er dere med på å hjelpe fattige døve 
barn og unge så de kan få skolegang og en bedre start i livet. Samtidig  hjelper dere skolene våre med 
en noe mer forutsigbar inntekt. DMI sine døveskoler mottar ikke statlig støtte, så faddergavene gir mer 
trygghet også for selve driften av skolene.    
 
Vennlig hilsen fra DMI v/ Eva og Lill 

 

På bildet ser dere noen elever i Malinao som 
sitter ute under åpen himmel fordi tak og 
vegger ble blåst av et stråtekt klasserom 
som også ble brukt til kapell. Heldigvis sto 
hovedbygget med de fleste klasserommene 
intakt.  
Det gikk verre med administrasjonsbygget i 
Ligao. Det må rives og bygges nytt. Taket 
på jenteinternatet blåste av, så det ble 
reparert med det samme.  
Samlet vil reparasjonene komme til å koste 
over 700 000 kr. 

Filippinene 
Døveskolene i Malinao og Ligao 
Hjertelig takk til faddere som sendte ekstra gaver til katastrofehjelp på Filippinene! Stormene som raste i 
oktober og november gjorde enorm skade. Mange tragedier, men også gladmeldinger. Det beste av alt er 
at ALLE elevene kom trygt gjennom den redselsfulle opplevelsen!  

Men området er fullt av ødelagte hus, broer, 
vannledninger osv. Noen steder er hele områder med 
hus og trær skylt bort og landskapet totalt forandret. 
Andre steder er hele landsbyer begravet i leire. En 
mor kom på skolen en dag og spurte om penger til ny 
skoleuniform fordi alle klærne deres var blitt skylt 
vekk. 3 av våre lærere og 4 av de 5 evangelistene 
mistet sine hjem og det gjorde også flere av elevene. 
Irrigasjonsanlegg til rismarkene er ubrukelige, så 
planting av ris må vente til det blir reparert.  

Skolen startet igjen den 8.januar. Ved bruk av et aggregat som de kjøpte ved hjelp av gaver etter tyfonen 
i oktober, hadde de litt elektrisitet til rådighet. Det tok nesten to måneder før elektrisiteten var tilbake i 
denne delen av fylket. 

La de små barn komme til meg!” sa Jesus 



Elevhjem og skoler for døve i Davao 
DMI har drevet elevhjem i Davao, sør på Filippinene, i mange år. Hit nådde ikke stormene. Her har vi 
et stort fint bygg som særlig norske givere gjorde det mulig å bygge. Arbeidet fortsetter å vokse. I 
samme bygg drives nå flere ulike type skoler for døve. Og elevtallet øker, så her er det behov for 
utvidelser allerede.   
Følgende historie fikk vi nylig herfra: 

Litt informasjon om fadderordningen 
Da vi for mange år siden begynte med spesiell støtte til døve barn og unge på skolene som DMI 
opprettet for fattige døve barn i utviklingsland, så hadde vi såkalt individuell fadderordning. Da forpliktet 
fadderne seg til å støtte et spesielt barn som de fikk bilde av og litt informasjon om. For å gjøre 
ordningen bedre slik at ikke bare enkelte barn fikk hjelp, men at gavene ble fordelt til alle barna, gikk vi 
senere over til en såkalt ”kollektiv fadderordning”. Denne ordningen er enklere å administrere, og det er 
viktig for en organisasjon som vår som forsøker å ha så lave administrasjonskostnader som mulig. 
 
Da vi begynte med den nye ordningen, sendte vi ut kort med gruppebilder om døveskolene våre i 
Afrika og Asia. Kortene inneholdt litt informasjon om skolene våre og var mer fargerike enn de  gamle 
kortene. Noen har fremdeles et bilde av det barnet de ble gitt da de begynte som faddere. Når   disse 
elevene slutter gir vi beskjed om det, men et annet enkeltbarn blir ikke foreslått. Derimot håper vi at 
alle er fornøyd med den nye ordningen og fortsetter med sin støtte slik at disse døveskolene med til 
sammen omkring 300 elever fortsatt kan drives og være til hjelp og inspirasjon for den enkelte døve 
elev som går på skolene. 
 
 
Ny fadderansvarlig  
Vi har fått ny fadderkoordinator. Hun kommer fra Fredrikstad, men har bodd flere år i Asia. Er det noe 
du lurer på som fadder, vennligst ta kontakt med henne: 
Navn:  Eva Kinn He 
Adresse:  Myratoppen 3, 1613 Fredrikstad    
E-post: evahe@tele2.no                                           
Tlf.:   69314057 
Mobil/sms: 99 45 74 64 
 
 
Vår hjerteligste takk på vegne av stab og elever ved våre 7 døveskoler i Asia og Afrika. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Lill Muir og Eva Kinn He 
 

 
HUSK: skriv navn og adresse på gaven!  

Merk innbetalingen ”Faddergave” eller ”Fjernadopsjon” ! 
 Hvis ikke kommer den ikke fram til skolene og elevene går glipp av gaven….. 

En døv gutt ble funnet på markedet og brakt til politiet. Gutten 
visste ikke sitt eget navn eller fødselsdato, heller ikke stedet hvor 
han kom fra. Det eneste kjennetegn han hadde var at han hadde 
ett blått og ett brunt øye. Etter flere forsøk på å finne ut guttens 
identitet ga politiet opp og spurte våre ledere Joshua og Joselyn 
Asuela om DMI kunne hjelpe. De tok imot gutten og nå bor han på 
internatet. Han får skolegang og synes å være veldig fornøyd.  
Vi har opplevd flere tilfeller som dette der døve barn kommer vår 
vei og blir hjulpet av DMI sine medarbeidere.  
 
På grunn av de store ødeleggelsene etter stormene i høst så har 
vi konsentrert oss mest om Filippinene denne gangen, men glem 
ikke at faddergavene også hjelper døve barn og unge på skoler i 
Afrika. Takk for at du hjelper oss å hjelpe! 


