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– En glede å hjelpe

Anders Leon Andersen tekst

Jonas Haarr Friestad foto

STORE KONTRASTER: Da Ida Jaarvik
Hetland utdannet seg til økonom i
York, England, kom hun i kontakt
med en medstudent fra Guatemala.
Etter studiene besøkte hun ham sam-
men med to franske venner, og dette
besøket har forandret livet hennes to-
talt. 

Siden 2007 har hun vært i Guate-
mala fire ganger med mat, medisiner
og annen hjelp til fattige barn og tren-
gende. 

– Min venn hører til de to-tre pro-
sentene i Guatemala som lever i over-
dådig overflod, mens resten av be-
folkningen må nøye seg med smuler
fra de rikes bord. Jeg ble tatt med til
mange spennende steder, men det
var de fattige, fillete barna som
gjorde mest inntrykk, forteller hun.

To år senere dro hun tilbake til Gua-
temala, til byen Antigua for å jobbe
frivillig på en skole for fattige barn
samtidig som hun tok spansktimer.

FORANDRER LIV: Vel hjemme igjen op-
prettet hun en konto øremerket «vel-
dedighet» og opprettet en facebook-
gruppe «Ida trenger DIN hjelp». I au-
gust 2009 sto det 70.000 kroner på
kontoen. Pengene tok hun med til
barneklinikken Casa Jackson. Hun
kjøpte inn medisiner for 12.000 kron-
er, 6000 bleier, vaskemaskin, mygg-
nett, vannrenser og klær.

– I tillegg fikk vi hjulpet en 9 år
gammel jente med å trekke 16 råtne
tenner som gjorde at hun hadde
problemer med å spise, forteller hun.

Det var da hun oppdaget hvilken
enorm hjelp alle småbeløpene kunne
gjøre for enkeltmennesker.

– Vi kan ikke hjelpe alle, men
endre selve livet til noen. Det har
vært drivkraften for å fortsette arbei-
det med å samle inn penger,sier hun. 

I mars i år opprettet hun Idas Hjel-
pefond og registrert foretaket i Brøn-
nøysundregistrene. 

I oktober dro hun igjen til Guate-
mala, denne gang med et team. Det
ble bygd hus til en familien og finan-

siert både en hofteoperasjon til en
toårig jente og en hareskår-operasjon
til en 18 år gammel gutt som nå kan
spise og puste normalt for første gang
i livet.

VIL BLI HJELPEARBEIDER PÅ HELTID: I ja-
nuar drar den nyutdannede økono-
men til New York for å begynne på en
ny mastergrad, denne gang i inter-
nasjonal utvikling og menneskeret-
tigheter.

– Jeg skal være i New York i halvan-
net år, men besøker Guatemala igjen
i mai, etter eksamen. Etter at jeg ble
omtalt i frokost-TV og lokale medier
har pengene strømmet inn til Idas
Hjelpefond raskere enn før, og beho-
vet for hjelp i Guatemala er umette-
lig, forteller hun.

Giverne kan være 100 prosent sikre
på at hver krone går direkte til de fat-
tige. 

ALT GÅR TIL HJELP: – Hvem betaler for

dine turer og opphold i Guatemala?
– Jeg tar det jeg kan av vakter i et

hybelhus for unge rusmisbrukere,
ellers er Lånekassen god å ha i bak-
hånd, forteller hun.

Ida er født og oppvokst på Bryne
som den eldste i en søskenflokk på
seks. Guatemala var ikke helt
fremmed for henne, familien har
nemlig hatt et fadderbarn både fra
Guatemala og Nicaragua i over 20 år.

Tidligere har hun også jobbet ved
et barnehjem i Thailand og i høst dro
hun til Cape Town for å jobbe i slu-
mområdene i regi av Sosialt entrepre-
nørskap, ved gründerskolen, Univer-
sitetet i Oslo.

VIL VÆRE HJELPEARBEIDER: – Hva skal
du bli når du blir stor?

– I løpet av tiden i New York skal vi
både ha studier og jobbe praktisk.
Håper på litt utenlandsk erfaring
gjennom organisasjoner som FN eller
Unicef. Jeg har lyst å jobbe i utlandet.

Drømmen er å leve av dette, gjerne
gjøre et levebrød av Idas Hjelpefond.
Kanskje kan jeg brukes som foredrag-
sholder i Norge der jeg kan besøke
bedrifter og fortelle om Hjelpefon-
det. Jeg har også luftige planer og for-
retningsideer om på sikt å være en
formidler av varer fra Guatemala til
Norge, forteller den ferske økono-
men. 

KLANDRER INGEN: – Hva tenker du om
den norske julefeiringen?

– Du får meg ikke til å løfte en mor-
alsk pekefinger mot noen, men jeg
har sett på de store ulikhetene det er i
fattige land sammenlignet med
Norge. Det gjør meg ekstra oppmerk-
som på hvor utrolig godt vi har det i
Norge og hvor små problemer vi har.
Da jeg mistet Ipoden min i sommer
og ble kjempefortvilet, måtte jeg ta
meg sammen og innse hvor lite det
egentlig hadde å si.

anders.andersen@aftenbladet.no
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Ida 
Jaarvik
Hetland
FØDT: 7. februar
1987.
BOSTED: Hinna.
YRKE: Skoleelev.
SIVILSTAND:
Singel.
ANLEDNING: Har
opprettet eget
hjelpefond for 
å hjelpe 
trengende 
i Guatemala.

MYE STØTTE: Ida Jaarvik har fått mye penger til hjelpefondet sitt både fra enkeltpersoner og bedrifter. Første til fjerde klasse på
hennes gamle skole på Bryne har samlet inn hele 20.000 kroner til fattige barn i Gueatemala. Ida garanterer at alle pengene går
direkte til de fattige.

Vi kan ikke
hjelpe alle,
men endre
selve livet til
noen. Det
har vært 
drivkraften
for å fort-
sette 
arbeidet med
å samle inn
penger.,,

– Å kunne være med 
å forandre hverdagen til et
medmenneske er den beste
motivasjonen for å engasjere
seg, mener dagens jule-
kurvvinner, Ida Jaarvik 
Hetland. Gjennom Idas 
Hjelpefond samler hun inn
midler til fattige barn 
i Guatemala.
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