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FÖRORD 
 
Vi har avklarat våra årsmöten både i Sverige och Filippinerna, och vi visar i detta nummer 
styrelseledamöterna och deras funktioner. För mer information se våra styrelseledamöter i FTMW och 
FTMS på vår hemsida www.tribemission.com. 
 

När det gäller lokal utveckling finns det fortfarande 
mycket att göra, men det börjar märkas att våra 
medlemmar och partners också börjar förstå vårt 
parlamentariska system, som ger röst och möjlighet 
att göra förändring för envar, oberoende av status i 
samhället. Det var därför mycket trevligt att ha både 
behandlande läkare, som stamfolk tillsammans med 
övriga medlemmar, diskuterande olika ämnen av 
gemensam karaktär. 

 
Vad vi kan se tydligt nu, är att den allmänt låga 
bildningen i provinsen Surigao del Sur hindrar många 
från en snabb utveckling, utan tar längre tid än i de 

övriga tre provinserna i CARAGA-regionen, som att få saker gjorda i offentliga anrättningar såsom 
skattekontor, post, socialkontor, olika departement och stadsdelsfullmäktige m.m. Varför det är så, har 
vi ännu inte kommit till botten med, men vi hoppas att anställda inom olika departement, stamråd och 
frivilligorganisationer vill bli mer hjälpsamma när det kommer till personligt engagemang för 
egenutveckling. Därför att idag vet få vad deras uppgift i det egna arbetet är! 
Frågan är: kommer de att se sin egen oförmåga, fråga efter mer information, eller känna sig 
förödmjukade? NCIP, bland andra, avskedar sällan någon men arbetar parallellt med hämmade eftersom 
dessa i sin tur förhindrar sin egen utveckling medan samhället behöver överleva. 



1. FTMS Årsmöte i Sverige, 2 februari 
 
FTMS årsmöte hölls torsdagen den 2 februari och bl.a. följande punkter avklarades: 
* Thor Klaveness, Jovelyn Klaveness och Anton-Fredrik Klaveness återvaldes medan Per Olsson invaldes som ny 
styrelsemedlem i FTMS. Rosauro Maniquis har ett år kvar på sitt mandat. 
* Med överföringen nu i februari 2012 inräknad tillsammans med insamlade medel 2011, har hela 87,3 % 
överförts till insamlade ändamål. Något som vi är stolta att ha klarat tack vare volontärer. Vi hoppas att fler ska ha 
förtroende för vårt arbete, så att fler kan få hjälp att få fördelar, utbildning och ökade möjligheter till arbete i 
Filippinerna. 
* Jovelyn Klaveness som är ansvarig för CHP4051, som är ett projekt för Mamanwastammen i Adlay och 
Pantukan, Surigao del Sur, berättade att stammen tillfälligtvis är på vandring, varför barnen inte är i skolan. Under 
mars till juni är det sommarlov i Filippinerna, men då skolan börjar i juni räknar vi med att de är tillbaka igen, och 
att vår bespisning till studenterna kan fortsätta. Detta ska hon förbereda under sitt besök i april månad. 
* Thor och Jovelyn Klaveness öppnat ett bankkonto i Filippinerna för att säkerställa utbetalningar som inte kan 
göras via FTMW. Distributörer och ansvariga för FTMS I Filippinerna är: pastor Lorenzo T. Quintas i 
Agusanprovinserna, och Jeniffer Y. Urquia i Surigaoprovinserna. I Agusan del Norte har vi för närvarande inga 
pågående projekt eller fadderbarn. Vi hoppas på en förändring på detta snart. 
 
Styrelsen har konstituerat sig enligt följande: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi vill tacka för förtroendet. 
 

 

Thor Klaveness Ordförande 

 

Rosauro Maniquis Sekreterare 

 

Per Olsson Kassör 

 

Jovelyn Klaveness Ledamot 

 

Anton-Fredrik Klaveness Suppleant 



2. FTMW Årsmöte i Filippinerna, 31 mars 
FTMWs årsmöte hölls lördagen den 31 mars och bl.a. följande punkter avklarades: 
* Nya medlemmar valdes till FTMWs styrelse, vilka var Juralyn A. Urquia, Jovelyn Klaveness, Lorenzo T. 
Quintas och Thor Klaveness, medan Jeniffer Y. Urquia, Luciano A. Omba och Elmer Calamba återvaldes. 
* Ekonomin har skötts via FTMS, varför FTMW inte ännu har ett eget konto sedan ett bedrägeri 2009. Dock har 
representanter för FTMW varit revisorer för FTMS. 
* Jovelyn Klaveness har tagit over ordförandeskapet i FTMW som president. 
* Thor Klaveness är revisor i FTMWs styrelse. Han handlägger nu tillsammans med styrelsen de dokument som 
behövs för att FTMW ska kunna arbeta med egna konton igen. 
Styrelsen har konstituerat sig enligt följande: 

 

Jovelyn U. Klaveness President 

 

Juralyn A. Urquia Sekreterare 

 

Jeniffer Y. Urquia Kassör 

 

Thor M. Klaveness Revisor 

 

Lorenzo T. Quintas Ledamot 

 

Elmer Calamba Ledamot 

 

Luciano A. Omba Ledamot 



3. FTMW arbetsfokus 2012 
 
Som vi har berättat föregående år, så har vi fokuserat mer på aktiviteter som ger en omedelbar förändring i 
mottagarens liv. Som den nya styrelsen har formats och vi har haft möjlighet att mötas tillsammans i Surigao City 
torsdagen den 12 april, har vi dragit upp riktlinjer för arbetet 2012. 
 
Följande fokus har överenskommits att intensifiera under det kommande året: 
 
Projekt: Plats: Ansvarig ledamot; 
Starroperationer SMC Surigao Medical Center Jeniffer Y. Urquia/Thor Klaveness 
Hornhinnetransplantation DMC Davao Medical Center Jeniffer Y. Urquia/Thor Klaveness 
Vuxenutbildning Mamanwa Adlay, Carrascal, SdS Juralyn A. Urquia/Jovelyn 
Utvecklingsprojekt för bosättning San Agustin Lorenzo T. Quintas 
Fadderbarn Surigao provinserna Provinsiellt Jeniffer Y. Urquia/Juralyn Urquia 
Fadderbarn Agusan provinserna Provinsiellt Lorenzo T. Quintas 
Administration/uppdatering FTMW BIR, SEC och Metrobank Jeniffer och Juralyn 
Utrustning till förskola Prosperidad, AdS Lorenzo T. Quintas/Jovelyn 
Skolmatsprojekt Adlay Grundskola och NHS Thor och Jovelyn Klaveness 
 
Mer detaljer kommer att visas i rapporter i våra nyhetsbrev under det kommande året. Under varje projekt och 
ansvarig ledamot finns ett flertal frivilligarbetare involverade i olika funktioner för att projekten ska lyckas. I 
projekt där vi behöver samarbete med stadsdelsförvaltningar, så har kontakt tagits med lokala råd och/eller 
socialarbetare. I våra två projekt som omfattar ögonoperationer har vi initialt hjälp från Dr Jaimenito Go, SMC. 
Han är även vår kontaktperson till DMC. Han är inte kirurg på DMC, men förbereder och eftervårdar vår patient 
som ska ha hornhinnetransplantation på DMC samt undersöker våra starrpatienter som ska till SMC. FTMWs 
kassör som också håller FTMS bankbok, ska se till att alla utgifter avseende dessa projekt blir täckta av våra 
Filippinska partners och Europeiska fond. När det gäller framtida synundersökningar har vi även hjälp av Dr Cris 
Buniel i Cantilan, Surigao del Sur. 
 
Under åren som gått har det tydligt framkommit att man inte har helt klart för sig, bland folket i CARAGA-
regionen, hur man ska registrera och deklarera förändringar inom organisationen, när det gäller finansrapporter 
och andra viktiga dokument som måste redovisas. Värst är okunnigheten i provinsen Surigao del Sur. För att lyfta 
våra styrelsemedlemmars förståelse av detta arbete har vi startat ett utbildningsutskott, vilkens syfte är att utbilda 
våra lokala medarbetare hur man utför olika förekommande administrativa arbeten, såsom: att skaffa TIN (Tax 
Identification Number, ung. personnummer), deklarera på BIR (skattemyndigheten), att använda BIR kvitton och 
hur och när de ska användas, hur man bokför kvitton, årsrapporter till SEC etc. Vi har nu kontaktpersoner 
adjungerade till detta utbildningsarbete som bor i Manilaområdet. De kommer i första hand att fungera som 
rådgivare, men kommer även vid olika tillfällen att vara involverade i aktiviteter i CARAGA-regionen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juralyn, som utbildar vuxna i 
Mamanwastammen och förbereder 
barn för skolan. 

 
 



UTVECKLINGSPROJEKT FÖR BOSÄTTNINGAR 
 

Situationen i San Agustin har definitivt förändrats 
genom åren som vi varit involverade i 
fadderbarnsarbete där. 

 
Den här gången som Thor besökte, tillsammans 
med sin fru Jovelyn och Pastor Quintas, för att 
möta Pastor Romel Dalipe och Flora Mae Dela 
Cerna kunde vi se att mycket hänt i denna lilla 
bosättning. På ytan har den växt och blivit större 
men också, rent politiskt, sedan en grupp av NPA 
gav upp 2009, finns ett stort behov av att lyfta 
barnens situation. Innan backade NPA upp och 
hjälpte familjer men efter inlämningen av vapen 
behöver de arbeta mer på sin försörjning. 

Thor talar med Romel Dalipe och Flora Mae Dela Cerna 
 
FTMWs arbete är nu att övervaka hur många barn som går till skolan, hur många som lider av 
sjukdomar och/eller svälter. Vidare för att veta mer om förutsättningarna i bosättningen, ta reda på vilka 
råvaror man har, hur man försörjer sig idag och vad som saknas för att man ska vara framgångsrik i 
samhället, såsom vad man kan exportera (lokalt), vilka yrken man kan konkurrera med m.m. 
 
Det är viktigt att vi nu får grepp om situationen, att vi vet hur den bästa hjälpen kan ges och hur vi kan få 
regeringen att se vilka behov de kan täcka, såsom skolutbildning, medicinsk vård, näring m.m. 
Om regeringen glömmer dessa människor igen, kan det hända att NPA kommer tillbaka. Det är mycket 
viktigt att människor ser att samarbete och yrkeskunnande bevarar freden mellan stammar och 
ortsbefolkning. 
 
Vi hoppas att vi under året ska kunna presentera resultatet av denna primära undersökning, och att vi ska 
kunna ge ett förslag hur vi kan gå vidare för att uppmuntra invånarna i San Agustin till att bli en del av 
det Filippinska samhället. Om du själv är Filippinsk: detta folk är underbara och omtänksamma 
människor, men, fortfarande i behov av erfarenhet från handel. 
 
 
SKOLMATSPROJEKT 
 

Som vi informerade om förra året så finns det en hel 
del svältande barn i alla provinserna. 
Rektorerna i Adlays grundskola och ANHS, Adlay 
National High School, pekade ut 160 barn på 
svältnivå i deras by. Vi har redan öppnat ett projekt 
inom vilket du kan bli sponsor till dagliga måltider. 
I en diskussion med MSWD, Municipal Social 
Welfare Department, i Carrascal, redan i oktober förra 
året, framkom att FTMW kan bidra via kommunens 
måltidsprojekt i förskolan. 

 
De dagliga utgifterna är ca p12.50 per barn, för en 
näringsrik måltid, vilket i sin tur ger en ungefärlig 

månadskostnad på ca p290 per barn. Låt oss hjälpas åt tillsammans för att ge dessa barn frukost och 
lunch på daglig basis. 
 
Du kan nu anmäla dig att stötta ett barn via FTMS till en månadsavgift så låg som endast SEK 50 (€5.5) 
per barn och som täcker ett mål mat om dagen. 
 
 



FADDERBARNSARBETET 
 

Vårt fadderbarnsarbete är mycket viktigt och en länk 
för att hålla olika parter tillsammans när det gäller 
t.ex. hur barn och familjer kan få näring, hur man kan 
få en tillräckligt god yrkesutbildning för att kunna 
försörja sin egen familj, men också, hur samhället via 
olika departement och inrättningar kan tillgodose 
individens behov i varje by och bosättning. 
Sett från fadderbarnens familjers vy så får föräldrarna 
hopp genom det faktum att det finns någon som 
verkligen bryr sig och sänder en månatlig fadderavgift 
till hjälp i kampen för överlevnad och för att ge 
barnen en bättre framtid. Detta motiverar hela 
familjen att sträva tillsammans och försöka mer 

eftersom de vet att någon tror på dem. Tack vare detta hopp är det lättare att lära sig nya yrken och 
människor blir mer öppna och erfarna för att möta de svårigheter som finns i deras vardag. Detta innebär 
också att de försöker nå bättre samarbete med sina grannar, även över kulturella gränser, för att finna 
lösningar på lokala problem. Många gånger är roten till svårigheterna och dispyterna endast fruktan 
mellan olika stamfolk och/eller kommunanställda. 
 
Sett från stadsdelsnämndernas (LGU) håll löser detta många spänningar som finns varje gång fattiga 
och/eller stamfolk söker hjälp. Det är många problem relaterade till språkförbistring, stammars kulturer, 
religion och social kompetens. När FTMWs medarbetare bistår fattiga och/eller stamfolks patienter till 
läkare/behandling, föräldrar till inskrivning i skola m.m. underlättar detta för alla parter. 

För varje fattig och/eller stamfolk som lär sig hur de ska komma i 
kontakt med sin läkare eller lärare så är ett framtida problem löst. 
Då vet de vem de ska fråga och vart de ska gå. Det är därför mycket 
viktigt att de anställda i olika kommunala inrättningar inte är 
korrupta, okunniga eller själviska, men förstår värdet i att ge sina 
medborgare ett gott mottagande på sitt kontor. Läkare gör nästan 
uteslutande ett gott arbete. De kan inte göra sitt arbete “halvvägs”, 
då blir ju inte patienten frisk, men vem vet hur många som lider av 
svält, analfabetism och dålig yrkesutbildning p.g.a. politiska 
felaktigheter i samhället? 
Det är därför det är så viktigt att religiösa ledare, som känner den 
levande, skapande Gudens kärlek också visar detta och inför denna 
kärlek bland sina lärjungar. Varje individ som tror på Guds kärlek 
till världen och Hans skapelse, vet att Gud vill att människor ska 

dela med sig av denna Hans kärlek med varandra. Detta är vanligt i många religioner, men många andra 
bryr sig inte om Gud, utan ser först till sitt eget intresse. 

Det är vår förhoppning att, genom att dela med sig av kärlek till 
varandra, du och jag kan se till att detta också inkluderar den 
hjälp och uppmärksamhet som beskrivits ovan. Oavsett vilken 
din tro är: hjälp oss att skapa en fredlig värld i det lilla, i de 
lokala situationer som vi befinner oss i, och låt oss glömma 
vem som har rätt eller fel i detaljerna. Vi litar på att det finns 
politiker som ser de bra lösningarna, medan vi arbetar på, 
person för person, by för by. 
Observera att FTMS inte planterar någon ny religion eller har 
för avsikt att bygga några nya kyrkor där organisationen arbetar 
med bistånd. Vi vill endast ge människor sina lika rättigheter 

precis som det lika värde och den rättvisa kärlek som Gud ger, vem det än gäller, eller vad de än tror på. 
I vårt arbete arbetar Kristna, Islamiskt troende och andra lokala religioners företrädare tillsammans för 
sin gemensamma överlevnad. Bevisande sin Guds bästa sida genom att dela med sig av Hans kärlek 
genom att återuppbygga Hans skapelse istället för att invänta förstörelse och ”en ny himmel och en ny 
jord”. 



2. Övrigt 
 
För mer information angående arrangemang se information och följ länkar från vår hemsida 
www.tribemission.com. Där kan du även fylla i en anmälan att bli fadder eller sponsor till något av våra 
projekt. Du kan också sända oss din anmälan via brev på vår adress som står på sista sidan. 
 
Föreläsningar/arrangemang 
 
Om ni vill boka oss för att få veta mer om Filippinerna och vårt lokala arbete där, kontakta oss gärna på 
angivna nummer eller e-mail sist i detta nyhetsbrev. 
 

Observera att vi gärna kommer för informationens skull, t.ex. 
livet i de Filippinska provinserna, och om hur man kan hjälpa 
till egenförsörjning. Information som med fördel kan ges till 
t.ex. skolungdom och scouter m.fl. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Det är du som bestämmer temat i samråd med oss, t.ex. i 
samband med FN-dagen eller internationellt engagemang eller 
temadag i er verksamhet. Skola – Organisation – Arbetsplats, 
spelar inte någon roll. 

 
 
 
 
 
 
 
Med detta tackar jag för denna gång och framför mitt och mina medarbetares varma tack för ditt 
engagemang. Tala gärna med en vän om möjligheten att bli fadder eller stödja ett av våra många projekt 
i Filippinerna. 
 
 
 
Guds frid 
 
 
 
 
Thor Klaveness 
 
 
 
 
FTMW     FTMS 
P3, Adlay, Carrascal     Norreväg 11/46 
8318 Surigao del Sur     S233 93 Svedala 
Philippines     Sweden 
 
 



 
Fadderavgiften 
Den månatliga avgiften för ett fadderbarn är   
€20/SEK200 eller €15/SEK150 för gruppsponsor  
och kan betalas på följande sätt:  
1. Via autogiro  
2. Via inbetalningskort som inbetalas per månad,  
kvartal, halvår eller år efter eget val.  
  
Vid betalning inom Sverige kan betalning göras 
till konto enligt nederst på sidan. 
För betalningar utanför Sverige men inom  
Europa, betala till: NORDEA Sweden  
IBAN: SE31 9500 0099 6042 0418 2960  
SWIFT: NDEASESS  
   
Internet sidor:  
Hemsidan för nätverket:  
www.tribemission.com  
Filipino Tribe Mission Sweden’s hemsida:  
Se FTMS i menyn  
Filipino Tribe Mission Welfare’s hemsida:  
Se FTMW eller Philippines i menyn  
Fadderbarn:  
Se Child sponsor i menyn  
 
 
FTMS FILIPINO TRIBE MISSION SWEDEN 
Org. Nr: 802422-2393 ftms@tribemission.com 
Att: Klaveness 
Norreväg 11/46 Ordförande: Thor Klaveness: thor@tribemission.com 
233 39 Svedala Kassör: Per Olsson per@efm.se 
Sverige 
 
Kontoinformation: 
Pg: 418296-0 
Bg 5495-2361 
Bank account: 9960 420418 2960 
IBAN: SE31 9500 0099 6042 0418 2960 
BIC-Code (SWIFT): NDEASESS 


