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Vi minnes Martine i takknemlighet for hennes store engasjement for
adopsjonsarbeidet generelt og for Ecuador spesielt.
Hun var aktiv i en tiårs periode for foreningen Adopsjonsforum i en kraftig
vekstperiode for foreningen, både som nestleder i styret, som kasserer og
som redaktør. Med egne adopterte barn fra Ecuador ble det naturlig at fokus
etter hvert ble rettet mest mot dette landet. Hun ønsket både og gi hjelp til
barn i Ecuador og samtidig sikre at barn som ble adoptert til Norge fra
Ecuador kunne ha et forum for å treffes og ta vare på kunnskap om landet de
kom fra.
Våren1978 sendte Martine et brev til alle familiene som hadde adoptert barn
fra Ecuador. Hensikten var å undersøke om det var interesse for å starte en
Ecuadorklubb. Samtidig la hun frem ideen om å etablere et fadderskap for de
barn som ble boende på de aktuelle barnehjem. Det var stor interesse for å
starte en Ecuadorklubb og det ble invitert til et stiftelsesmøte som også ble
det første treffet. Det skjedde på Nermo fjellstue i Gudbrandsdalen og
Ecuadorklubben ble etablert 7. Oktober 1978. Og fadderskapet kom også
etter hvert i gang.
Martines gode initiativ var gnisten som tente flammen.
Martine har vært en mangeårig deltager på Ecuadorklubbens årlige treff og vi
minnes hennes gode og smittende humør og entusiasme. Hun hadde sine
meningers mot og var aldri redd for å kaste seg ut på dypt vann. I tillegg var
hun en person med stor omsorg for sine
medmennesker, en person det stod stor
respekt av.
Martine sammen med ektemann Peter og barna
Belinda og Anders deltok også på
Ecuadorklubbens første tilbakereise til Ecuador
i 1994. Det var en god opplevelse å få oppleve
Martines engasjement på nært hold.
Martine har satt gode spor etter seg i
adopsjonsarbeidet, og vi minnes henne som et
menneske som gjorde en innsats for barn.
På vegne av Ecuadorklubben,
Karin og Eivind Bjerke
Gro og Stein Thorsen
Ingeborg og Sverre Maudal

