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 Hjemmetreportasje

Ida 
hjelper 
barn i  

Guatemala

Hver krone  
kan gi barna  
en bedre fremtid
Under en reise til 
Guatemala for 
seks år siden 
møtte Ida Jaarvik 
Hetland (26) fra 
Bryne fattigdom
men på nært hold. 
Hun bestemte seg 
for å gjøre noe 
med den.

N I 2007 stu der te Ida øko no
mi i Eng land, og var in vi

tert med til Gua te ma la i fe ri en 
av en stu die ka me rat. Ven nen 
hen nes til hør te over klas sen, og 

Ida ble for fer det over å se de 
sto re for skjel le ne mel lom rike 
og fat ti ge. Re so lutt be stem te hun 
seg for å dra til ba ke til Gua te ma
la for å prø ve å gi barn i slum
men en mu lig het til å få et bed
re liv. Hun fant en sko le på 
in ter nett som drev spansk un der
vis ning for ut len din ger, og snart 
var re tu ren til Gua te ma la et fak
tum. Hun opp søk te for skjel li ge 
bar ne hjem i slum men, og på et 
av bar ne hjem me ne møt te hun 
åtte år gam le Jes si ca. 

Lo kal sam fun net  
en ga sjer te seg
– Jes si ca ble an sett som mind re 
be ga vet og et håp løst til fel le. 
Hun fikk rik tig nok mat og klær 
og en seng på bar ne hjem met, 
men in gen in di vi du ell om sorg 
el ler un der vis ning, for tel ler 
Ida. 

Jes si ca og de yng re søsk ne
ne var blitt over latt til seg selv 
av de res pro sti tu er te mor, og 
ble fun net i en elen dig for fat
ning av so si al tje nes ten.

Dette 
brenner 
JeG for
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▾ HEL DI GE: Ida og noen 
av bar ne ha ge bar na «hen
nes» i Gua te ma la.

▸ TAN TE IDA: Det er litt 
skum melt å be gyn ne i bar ne
ha ge, sy nes lil le Cin thia. Da 
er det godt å ha Idas fang  
å kry pe opp i.

▾ HJEL PE RE: Bar na på 
Klep pe sko le sam let inn 65 000 
kro ner til Idas Hjel pe fond.
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– Bar na kun ne ikke gå og 
kun ne hel ler ikke gjø re seg for
stått på spansk, fort set ter Ida. 
– In gen had de snak ket til dem 
el ler for søkt å lære dem noe. 
De krøp om kring som dyr, 
men kom mu ni ser te med hver
and re med et språk de selv 
had de ut vik let. De yng re søsk
ne ne var blitt plas sert i fos ter
hjem, men Jes si ca ble væ ren de 
på det te over fyl te bar ne hjem
met. Da jeg fant hen ne, var 
hun svært for kom men. Tann
hel sen var ka ta stro fal, og hun 
hør te nes ten ikke. Jeg tok hen
ne med på sy ke hu set og fikk 
et pris over slag over hva en 
tann ope ra sjon og be hand lin
gen vil le kos te.  

Så dro Ida hjem til Bry ne for 
å sam le inn pen ger. Jeg mø ter 
Ida en regn full, mørk et ter mid
dag i Stav an ger. Det er lett  
å mer ke at det te er en jen te 
med et «bren nen de hjer te». 
Hun for tel ler fort og en ga sjert 
om Idas Hjel pe fond og om bar
na «sine» i Gua te ma la. 

Ida er klar på at hun har 
fun net sin livs opp ga ve. Hun 
snak ker om hå pet, mu lig he te
ne og hvor man ge hun kan 
hjel pe til et bed re liv. Hun for
tel ler også en tu si as tisk om 
folks gi ver gle de og en ga sje
ment, og Idas en tu si as me ska
per håp inn sats vil je også hos 
and re.

Til ba ke i Bry ne kas tet ikke 

Ida bort ti den. Hun for tal te om 
Jes si ca og fat tig dom men i Gua
te ma la til alle som vil le høre, 
og snart had de hele Bry ne og 
om egn et for holdt til jen ta in
gen hit til had de brydd seg om. 
Snart kun ne Ida dra til ba ke og 
gi jen ta fra slum men den hjel
pen hun treng te.

Jes si ca fikk bo på et godt 
bar ne hjem hvor bar na får god 
om sorg. Hun fikk ope ra sjon, 
be hand ling, hø re ap pa rat og 
spe si al un der vis ning, og det vis

te seg snart at Jes si ca var en 
gløgg, li ten jen te. Men det bes
te av alt, Jes si ca fikk «tan te Ida» 
inn i li vet sitt. En vok sen per
son som ikke glem te hen ne, 
men som tar seg tid sam men 
med hen ne, og ty de lig vi ser at 
hun er glad i hen ne.

Årets ild sjel
Seks år er gått si den Ida var  
i Gua te ma la før s te gang, og  
i 2010 opp ret tet hun Idas Hjel
pe fond, som ble god kjent som 
mot ta ger av grasrotandelen fra 
Norsk Tipping. Fon det har 
blant an net star tet en bar ne ha
ge i den lil le byen San Juan, 
uten for ho ved sta den Gua te ma
la City. 

Ida dri ver hjel pe fon det ved 
si den av job ben sin i Stav an ger, 
og tar ikke ut lønn for inn sat
sen sin. Der med går nes ten alle 
inn sam le de pen ger til hjel pe
ar beid og drift av bar ne ha gen, 
svært lite bru kes på ad mi nist
ra sjon og by rå kra ti. 

Idas ar beid for de sva kes te  
i Gua te ma la er blitt lagt mer ke 
til. I fjor ble hun kå ret til «Årets 
ild sjel», og fikk 10 000 kro ner  
i pris pen ger.

Men det er ikke bare her  
i Nor ge man har fått øy ne ne 
opp for Ida og ar bei det hen nes. 
I mars i 2012 ble hun, sam men 
med and re unge hjelpearbeids
grundere, in vi tert til en lunsj 
med Bill Clin ton. Der fikk Ida 
for talt om Idas Hjel pe fond, og 
drøf tet pla ner og mu lig he ter.  

I dag har Ida fle re hund re 
fas te gi ve re til Hjel pe fon det, og 
tro fast he ten til en kelt per so ner 
gir trygg het og for ut sig bar het 
i Hjel pe fon dets ar beid.

Det er hun svært glad for. 
– Jeg er takk nem lig for all 

støt te og all til lit jeg har blitt 
vist, og vil gjer ne tak ke dere 
alle gjen nom den ne ar tik ke len, 
sier hun.

Men Ida fly ter ikke på hjelp 
fra and re. Hun er kon stant på 
far ten i lo kal mil jø et; ar ran ge rer 
kon ser ter, lot te ri er, snak ker om 
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▴ BLIR I NOR GE: Ven ner og 
fa mi lie be tyr svært mye for 
Ida, og hun kom mer ikke til  
å flyt te til Gua te ma la med 
sam boe ren, Jo stein Reie
stad, selv om han støtter 
henne i arbeidet hun gjør. 

▸SAM MEN: Ida har ord net så 
Jes si ca nå bor på et godt 
bar ne hjem med små en he ter, 
hvor bar na får in di vi du ell 
om sorg. Jes si ca er ei kvikk 
jen te som i dag har man ge 
ven ner. Det er stor stas hver 
gang Ida kom mer på be søk. 
Her le ker de to hest og ryt ter.

ar bei det sitt i for en in ger, til 
næ rings li vet, og i sko ler, og 
sel ger ka lend re fra Gua te ma la. 
Hver de sem ber ar ran ge rer hun 
en ju le ka fé, der folk kan kose 
seg med kake og kaf fe og mu
sikk — og høre om Idas Hjel
pe fond.

Ver di ful le kon tak ter
Ida er i Gua te ma la fle re gan ger 
i året, men har in gen pla ner 
om å flyt te dit. 

– Jeg vil bo i Nor ge, slår hun 
fast. – Fa mi lie og ven ner be tyr 
svært mye for meg, og sam boe
ren min er også fra Jæ ren. Han 
re spek te rer og er in ter es sert  
i Idas Hjel pe fond, men har sitt 
eget ar beid, sier Ida.

I ste det sat ser hun på lo ka le 
hjel pe re. I San Juan har hun 
an satt Lio nel, en psy ko log med 
lang er fa ring fra ar beid blant 
de fat ti ge.

– Lio nel er fra Gua te ma la og 
kjen ner folks men ta li tet.  
Å være med ham på hjem me
be søk er læ re rikt og gjør et vel
dig inn trykk. For eks em pel leg
ger han mer ke til om det er et 

kjø le skap i hjem met, noe som 
vi ser at fa mi li en har evne til  
å spa re, selv om de er ald ri så 
fat ti ge. 

Mød re ne til bar na i bar ne ha
gen blir også en ga sjert i ar bei
det. Vi dan ner mød re grup per 
og snak ker om vold i hjem met, 
sek su el le over grep, hy gie ne og 
så videre. For eld re ne må på 
den må ten vise ini tia tiv og an
svar. Mød re ne la ger fro kost og 
varm lunsj til bar ne ha ge bar na. 
Det er be vist at barn som får 
den tre nin gen som før sko ler 
og bar ne ha ger gir, også kla rer 
seg mye bed re på sko len.

Det er ut dan ning, me di sinsk 
hjelp og ope ra sjo ner Idas Hjel
pe fond støt ter. Må let er at fon

«Jeg er takk nem lig for all støt te og all til lit 
jeg har blitt vist, og vil gjer ne tak ke dere 

alle gjen nom den ne ar tik ke len»

 
 

Vil du vite mer?
Du finner mer informa

sjon om Idas hjelpearbeid 

på denne nettsiden:  

www.idashjelpefond.no

DeL DIN HIStorIe
I Hjem met har vi som mot to 
«In gen his to rie er for li ten». 
Har du et tips, skriv og for tell. 
Kan skje kjen ner du noen som 
har fun net den sto re kjær lig
he ten el ler som har flyt tet dit 
«In gen skul le tru at nokon 
kun ne bu». Skriv til: Hjem met, 
In gen his to rie er for li ten, 
0441 Oslo. Tips som fø rer til 
re por ta sjer, blir ho no rert. Du 
kan også sen de en 
epost til hjemmet@
egmonthm.no

det hver må ned skal kun ne gi 
et barn med ha re skår/åpen 
gane en ope ra sjon. Man ge  
i Gua te ma la er født med den ne 
li del sen, og ved en kli nikk som 
har spe sia li sert seg på å re pa
re re den ne ska den, får Idas 
Hjel pe fond ra bat ter. 

I et land hvor funk sjons hem
nin ger blir sett på som en straff 
fra onde ån der, blir funk sjons
hem me de barn ofte gjemt bort 
el ler for latt, sier Ida. – Så vi gir 
dem ikke bare en ope ra sjon — 
vi gir dem et liv. ◆

hjemmet@egmonthm.no

Vi gir 
barna 
et liv

Foto: Privat


