Kontakt til Fatmata kom etter nedenstående:

med sønn William og datter Musukula som
studerte der.

Situasjonen til Mary krever mer hjelp, enn ektefellen Svein innfrir for og annonse ble satt inn på
FINN internett:
Fritt opphold mot hjelp:
Ektefelle ønsker “voksen” hjep til dement hustru som ikke lenger “vanner blomster”, støvsuger eller gjør annet lettere husarbeide. Ønsker din hjelp til på/avkledning, ordne seng, tøy
og spasertur mm. “Jobb” pr mnd - ca 40 timer.
Fri kost og losji i omgivelser som et triveligt
familiemedlem.
Leieperiode fra 1.2.2008 til 1.6.2008
Student Musukula Fanbulleh (22) ringte og hentet til samtale. Hun var samboer og innfridde ikke
forventninger men mente sin mor ville passe formålet.
Neste dag hentet jeg Fatmata Fanbulleh (43). Hun
studerte helsefagarbeid
på Lønborg videregående
skole, var separert etter 24
års ekteskap og mor til 3
barn og 1 barnebarn.
Hun er født i Liberia der
en voldsom krig brøt ut i
90 årene og hun flyktet til
Sierra Leone der hun etter
mange problemer år 2002
kom som flyktning til Volda i Norge med familien.
Der ble hun del av familien til Aasmund (75) og
Anne-Lise Ørsta (67), lærerpar med bakgrunn fra
misjons virksomhet. Aasmund
var født i Kina og senere noen
år arbeidet i sjømannskirken
Antwerpen der han traff sin
Anne-Lise. Ekteparet flyttet og
overtok familiens gårdsbruk i
tillegg til jobb som lærerere
på lokale skoler i Volda. Fatmata ba meg samtale med Aasmund og at jeg
måtte avklare OK med min familie før hun ville
komme. Da min familie lenge hadde vært åpen
til en AuPair ble Fatmata ønsket velkommen som
familiemedlem. I
telefonsamtalen
med Aasmund og
Anne-Lise, som
var oppdatert om
“mitt liv” fra internett, ble Fatmata
meget positivt
omtalt. De var lei
for at hun flyttet
til Bergen for å
være sammen

Fatmata kom til familien på Prestholmen 1.
Februar 2008 og fyllte straks huset til Mary
og Svein med aktivitet og sin personlighet.
I samtaler kom frem om en vanskelig tid og
mannlig nærmeste venn som ønsket henne
tilbake til et nytt forhold, hun foreløpig mente
ikke å være klar for. Hun arbeider for kontakt
til sin brors datter, Jeneba.
Med nytt bosted på Holmen søker Fatmata å
samle krefter til Helsepleie fagstudier og for
yrket videre. Fra høsten 2008 har hun takket ja til 2 år som lærling i Bergen Kommune
og i sommer har hun takket ja til fullverdig
jobb og god inntekt. På Holmen, Sælenveien 62, er hun flyttet inn i bygg ferdig 1ste
februar 2008. Her har hun fritt hus, kost, litt
lommepenger og transport til / fra Lønborg
videregående skole som kompensasjon for
motytelser nevnt foran.
Fatmatas oppvekst og opplevelser har gitt en
personlighet tilgode for at min demente hustru Mary (71) nå bor hjemme. Hjemmepleien
i Fyllingsdalen kan bekrefte til situasjonen.
Det er stor glede
og observere
Fatmata’s tilpassing til hva som
skjer på Prestholmen som medlem
av familien til Mary
og Svein Søiland
med 4 sønner,
ektefeller og 10
barnebarn. Hennes
2 årige barnebarn, Edel gleder i perioder
med overnattingsbesøk.
Skrevet som bekreftelse til Fatmata.
Prestholmen 6. mai 2008
Svein K Søiland
Sælenveien 62
5143 Fyllingsdalen
telefon 41678183 epost: sks@autoinform.no

