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Ny spennende frokost, lunch og 
smårettsbar. Ferskpresset juice, 
god kaffe, økologisk brød fra 
Jacobs. Lokale råvarer fra bl.a. 
Idsoe. Åpnes i starten av mars.

Oppgradert restaurant med  
folkelig mat i spennede lokaler.  
Gode viner til en fornuftig pris.  
Åpnes i starten av mars.

Scene, med kapasitet opp mot 
250 personer, denne brukes til  
bl.a. konserter, stand up, events  
og kick off av forskjellige slag.

Kurs og konferanse, med utsikt 
rett på bryggen. 10–70 personer. 
Unike spennede dagpakker  
i alle prisklasser.

Bar med alle rettigheter,  
fokus på spennende smaker.

Stor utservering rett på bryggen.

Sandnes brygge er i vekst,  
og i løpet av kort tid er hele  
restauranthuset klar til å ønske 
våre gjester velkommen.

Mer info:  
www.sandnesbrygge.no
Aleksander Ulseth 
aleksander@sandnesbrygge.no
Mob. 450 41 090

Vi søker kokker, servitører og bartendere 
til Sandnes Brygge, DELTID OG FULLTID

Det Ida Jaarvik Hetland 
ønsker aller mest er at alle 
mennesker skal ha det bra. 
Hun har valgt å starte med 
de mange utfordringene i 
Guatemala.

Tekst og foto: Berit Stangeland Hårr

Kultur: I en liten landsby utenfor 
Antigua sitter en gutt på 13 år. 
Med fingrene tegner han et hus i 
den rødlige jorden. Han vet at om 
tre dager vil han endelig kunne 
sove om natten uten å bekymre 
seg for drypp fra taket. Takket 
være Idas hjelpefond.

Ida er bare 23 år, men har alle-
rede fått utrettet svært mye. Etter 
et besøk hos en studiekamerat 
fra Guatemala var det gjort. Ida 
bestemte seg raskt for at dette 
var et land hun ønsket å besøke 
flere igjen.

- Jeg så fattigdommen og det 
skrikende behovet, og ønsket å 
dra tilbake for å hjelpe.

På neste tur prioriterte hun å 
lære språket og jobbe som frivil-
lig på ulike prosjekter. Etter hvert 
dukket tanken om å selv samle 
inn penger hun kunne bruke på 
hjelpearbeid i Guatemala opp. I 
desember opprettet hun en konto 
i lokalbanken. På Jæren raslet det 
i mange lommebøker.

Men de 2000 kronene hun 
tenkte ville komme inn, for doblet 
seg mange ganger. Allerede det 
første døgnet fikk hun 5000 kro-
ner. Etter hver ble summen så 
stor at hun like greit opprettet et 
eget hjelpefond.

Hus på tre dager
I underkant av 10.000 kroner og 
litt arbeidskraft er det som skal 
til for at en familie kan få sitt 
eget solide hus i Guatemala. Tre 
dager av høstens tur ble brukt til 
å bygge hus for en fattig familie. 
Utfordringene for familien Peres 
Gonzales er store økonomisk, og 
i sommer måtte de selge kyllin-

gene for å få råd til å kjøpe sko 
som skolen krever at alle elev-
ene har. Familien på ti sover i et 
rom laget av sukkerrørstenger og 
papp. Gulvet er av leire. De deler 
tre senger. Leksene gjøres i sen-
gen, for de har ikke bord.

Arbeidet med å bygge huset 
var fysisk krevende for en gjeng 
som ikke var vant med slikt ar-
beid. Svetten rant og det tok ikke 
lang tid før vannblemmene duk-
ket opp. Til tross for disse små-
plagene har humøret på topp og 
motivasjonen ble fornyet etter-
som huset ble formet minutt for 
minutt.

Grunnmuren skulle graves ut 
og sementen skulle blandes med 
styrke bare fra hendene. Mens 
huset sakte, men sikkert begynte 
å ta form, sprang familiens man-
ge barn nysgjerrig rundt. De lo og 

pekte litt, men aller mest var de 
spendte. 

Med maling i ansiktet og på 
hendene sprang Ida skrikende 
etter barna som hylte av fryd.

- For noen nydelige unger, sier 
Ida og ser beundrende bort på de 
nysgjerrige barna.

- Jeg synes dette er en veldig 
fin måte å bruke pengene på for 
det kommer så mye mer positivt 
ut av det en bare tak over hodet. 
70 prosent av bakteriene forsvin-
ner når de får et gulv av sement, 
noe som igjen fører til bedre hel-
se. Det er lettere å lykkes på sko-
len når leksene kan gjøres ved et 
bord og bedre hygiene med en 
skikkelig ovn.

Familien Perez Gonzales var 
overveldet og fant ikke ord da de 
så sitt nye hus.

- Jeg har ikke penger å gi dere, 

men dere vil få lønn i himmelen, 
sa moren i huset stille.

Som takk delta barna ut et brev 
der de takket for den største ga-
ven de noen gang kunne drømme 
om, og at de var evig takknemli-
ge. Det var tårer i øynene til både 
familien og husbyggerne.

Giverglede
Sinnsykt er ordet hun bruker for 

å beskrive utviklingen de siste 
månedene. 2000 kroner har nå 
blitt til 200.000 kroner, og utfor-
dringene og mulighetene for Ida 
åpner seg desto mer.

- Det er veldig viktig å finne de 
riktige prosjektene å bruke pen-
gene på, og målet mitt er ikke 
å nødvendigvis tømme kontoen 
hver gang jeg reiser.

Pengesummene har fordoblet 

Med bankende hjerte for folk i nød

ETTER: Familien Perez Gonzales utenfor sitt nye hjem.

NYSGJERRIGE: Barna i familien Perez Gonzales satt for det meste på 
kloakkrøret som skilte deres tomt fra naboens og fulgte nøye med på 
husbyggingen.

FØR: Slik så det gamle ettroms huset til familien ut fra utsiden.

BADETID: På barnehjemmet 
Casa Jackson møtte Ida lille 
Mageli. Det var kjærlighet ved 
første blikk, og hjelpefondet skal 
finansiere en hofteoperasjon 
slik at den lille jenta ved hjelp av 
skinner kan lære seg å gå.

BOBLET AV GLEDE: Jessica (9) og Ida hadde mye moro med såpeboblene.

Ida Jaarvik Hetland. Kommer fra 
Bryne, bor i Stavanger. Singel. 
Engasjert i Amnesty International. 
Jobber med unge rusmisbrukere. 
Bachelor i finans fra university 
of York i England. Masterstudent 
i økonomi og administrasjon ved 
universitetet i Stavanger. Starter 
på ny master i International 
Development på New York university 
i januar. Opprettet Idas hjelpefond i 
mars 2010. 

Nettsider:
www.idashjelpefond.no
www.idajaarvikhetland.blogspot.com

seg fortere enn hun noen gang 
hadde turt å håpe på.

- Samtidig som jeg selvfølge-
lig er veldig glad, er det klart at 
det blir mer utfordrende. Det er 
snakk om mye penger, og det er 
viktig å velge riktig når behovet 
er så stort.

Enkeltpersoner og et gjennom-
snittsbeløp på 250 kroner står 
bak summene, og Ida forteller at 
hun er helt overveldet over den 
enorme givergleden.

- Jeg har aldri fokusert på de 
store beløpene for jeg er student 
selv og vet at ikke alle har like 
mye penger. Derfor tenker jeg all-
tid at 50 kroner er et beløp som 
alle kan klare seg uten.

At hundre prosent av pengene 
skal kommer direkte til dem som 
trenger det, har hun stort fokus 
på. Alle personlige utgifter i for-
bindelse meg reisene, betaler 
hun fra egen lomme.

Idas hjelpefond er også gras-
rotmottaker, og etter at selveste 
Davy Wathne meldte overgang til 
hjelpefondet, har over 100 andre 
gjort det samme.

- At budskapet mitt har fått 
større oppmerksomhet også 
nasjo nalt, viser godt igjen. 

Hjertesaker
Idas hjertesaker dreier seg stort 
sett om skole, utdanning og ope-
rasjoner. I et land der mennesker 
som har ulike funksjonshem-
ninger blir sett på som en straff 
fra onde ånder, er utfordringene 
store. For å bli kvitt forbannelsen, 

må de kvitte seg med barnet.
- En operasjon kan ikke bare 

redde liv, men også forandre et 
menneskes liv. Jeg ønsker å bru-
ke pengene på noe som vil vare 
lenge. 

Daglig får hun tilbakemeldin-
ger fra både kjente og ukjente 
som ønsker å kommentere ar-
beidet. Hun ser selv på seg selv 
som en helt vanlig jente som har 
lykkes på grunn av mange tilfel-
digheter.

- Jeg tror det at hjelpefondet 
er såpass lite gjør at det blir mer 
personlig, noe folk setter stor pris 
på. De liker å se konkret hva pen-
gene deres blir brukt til. Pengene 
de gir blir ikke bare en dråpe i et 
stort hav slik som i de større orga-
nisasjonene.

Brenner for arbeidet
Hva det er som driver en ung 
kvinne med så stort pågangs-
mot, er det mange som spør seg. 
Mange i lokalmiljøet undrer på 
om hun er den superkvinnen hun 
ser ut til å være. For Ida er svaret 
klart.

- Å se at det er så lite som skal 
til for å hjelpe. At arbeidet opp-
leves som så givende. Det at jeg 
virkelig brenner for dette gjør at 
jeg får kraft til å fortsette. Bren-
ner du for noe, har du tid til det 
uansett, slår hun fast.

Helt siden hun var liten har 
hun hatt mye å gjøre, og mener 
selv at hun fungerer best under 
press. 

- Men hva er det som gjør at du 

har lykkes?
- Evnen til å ha mange baller i 

luften samtidig har hjulpet meg 
veldig mye.

I det hun skal fortsette med å si 
organisert, dukker en historie fra 
barndommen opp.

- Jeg husker godt da jeg hadde 
overnattingsbesøk og vi lekte 
skole hele kvelden. Vi skulle fort-
sette dagen etter, så venninna mi 
mente at vi ikke trengte å rydde 
etter oss. Jeg lot som jeg var enig, 
men da hun hadde sovnet stod 
jeg opp og ryddet likevel, ler hun.

En stå-på-vilje og evne til å 
ikke gi opp er greit å ha med i 
bagasjen når hun drar på tur helt 
alene.

- Jeg er veldig utadvent og har 
lett for å komme i kontakt med 
nye mennesker. Det blir mer og 
mer viktig å utvide nettverket 
mitt, og da er jo utfordringen å 
klare å holde på alle disse kontak-
tene. Det handler om å bli kjent 
med folk, finne ut hvem en kan 
stole på og hvem som er verdt å 
holde kontakten med videre.

Vil ikke glemme noen
Høstenes tur er første gang hun 
personlig har fått mulighet til å 
følge opp tidligere prosjekter. 
Det var da hun jobbet på et bar-
nehjem for underernærte barn 
at hun møtte lille Jessica. Jessica 
har en tragisk bakgrunn. Da so-
sialtjenesten oppdaget henne og 
resten av søskenflokken, levde de 
nærmest som dyr. De var kraftig 
underernærte, hadde ikke språk, 

kunne ikke gå og helsesituasjo-
nen var katastrofal. Deres pro-
stituerte mor hadde overlatt dem 
helt til seg selv. Nå bor Jessica 
på en institusjon der hun får tett 
oppfølging. Etter forholdene har 
hun det veldig bra og gjensyns-
gleden var stor da Ida møtte sitt 
hjertebarn igjen.

Foreløping er det Antigua Ida 
har størst kjennskap til, men et-
ter hvert ønsker hun seg lengre 
inn i landet der hun på mange 
måter ser at utfordringene er 
enda større. Drømmen er å drive 
med hjelpearbeid på fulltid, og 
om ti år håper hun at hjelpe-
fondet hennes har vært med på 
å finansiere både skoler, syke-
hus og barnehjem. Uttrykket er 
drømmende når hun snakker om 
fremtiden.


