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BBEESSÖÖKK  HHOOSS  ÖÖGGOONNSSPPEECCIIAALLIISSTT  

FFoorrttssäättttnniinngg  oomm  vvåårrtt  bbeessöökk  mmeedd  bbaarrnn  ffrråånn  MMaammaannwwaa  ttiillll  DDaavvaaoo  ööggoonn,,  fföörr  hhoorrnnhhiinnnneettrraannssppllaannttaattiioonn..  

  

SSoomm  dduu  kkaannsskkee  kkoommmmeerr  iihhåågg  ffrråånn  fföörreeggååeennddee  nnyyhheettssbbrreevv  

ssåå  hhaarr  MMaarreetthh  SSaallaazzaarr  eenn  ööggoonnssjjuukkddoomm  ssoomm  iinnttee  kkaann  

bbeehhaannddllaass  ii  SSuurriiggaaoo  cciittyy,,  mmeenn  mmååssttee  sskkee  vviiaa  eenn  

hhoorrnnhhiinnnneettrraannssppllaannttaattiioonn..  NNäärr  vvii  vvaarr  ii  SSuurriiggaaoo  cciittyy  hhooss  DDrr..  

GGoo,,  bbeessllöött  vvii  aatttt  hhoonn  sskkuullllee  ffåå  mmeeddiicciinn  fföörr  ssiitttt  hhööggrraa  ööggaa  

oocchh  aatttt  llääkkaarreenn  sskkuullllee  kkoonnttaakkttaa  DDaavvaaoo  oomm  hhuurr,,  nnäärr  oocchh  vvaarr  

eenn  ttrraannssppllaannttaattiioonn  kkaann  sskkee..  

  

JJaagg  ggjjoorrddee  eetttt  bbeessöökk  ii  DDaavvaaoo  ddeenn  99  mmaarrss,,  oocchh  ddeett  vvaarr  

mmeenniinnggeenn  aatttt  MMaarreetthh  sskkuullllee  kkoommmmiitt  nneerr  mmeedd  ssiinn  ppaappppaa  ttiillll  

ssjjuukkhhuusseett..  DDeettttaa  hhäännddee  iinnttee,,  vviillkkeett  rreeddoovviissaaddeess  ii  fföörrrraa  

nnyyhheettssbbrreevveett,,  oocchh  eenn  nnyy  fföörrhhaannddlliinngg  oocchh  fflleerr  mmöötteenn  mmeedd  vviiddaarreeuuttbbiillddnniinngg  oocchh  iinnffoorrmmaattiioonn  ttiillll  aallllaa  

ppaarrtteerr  llåågg  ffrraammfföörr  oossss..  TToorrssddaaggeenn  ddeenn  22  aapprriill  vvaarr  jjaagg  ii  TTaaggaanniittoo  oocchh  pprraattaaddee  mmeedd  lläärraarreenn,,  EEddeelliinnaa  

PPeerreezz,,  oocchh  vvii  kkoomm  öövveerreennss  aatttt  hhoonn  sskkaa  vviissaa  bbaarrnneett  fföörr  fföörräällddrraarrnnaa  oocchh  hhöövvddiinnggeenn  mmiinnsstt  eenn  ggåånngg  ppeerr  

mmåånnaadd,,  oocchh  ddeerraass  uuttvväärrddeerriinngg  sskkaallll  pprroottookkoollllfföörraass..  DDeettttaa  fföörr  aatttt  ddee  sskkaa  fföörrssttåå  aatttt  ddeett  iinnttee  sskkeerr  nnååggoonn  

sskkiillllnnaadd  ii  hheennnneess  ffaallll  mmeedd  ddee  öörrtteerr  mmaann  nnuu  aannvväännddeerr..  

  

EEfftteerr  ddeettttaa  bbeessöökk  hhaaddee  vvii  eetttt  sseemmiinnaarriiee  ddeenn  1177  oocchh  1188  aapprriill,,  ddäärr  aallllaa  rreepprreesseennttaanntteerr  ffrråånn  ddee  ffyyrraa  

pprroovviinnsseerrnnaa  vvaarr  nnäärrvvaarraannddee..  PPåå  llöörrddaaggeenn  ddeenn  1188  aapprriill  vvaarr  EEddeelliinnaa  nnäärrvvaarraannddee  oocchh  vvii  ggiicckk  iiggeennoomm  

bbuuddggeett  fföörr  ffaaddddeerrbbaarrnneenn  ii  TTaaggaanniittoo  ssaammtt  ddeett  ppååggååeennddee  llääggeett..  EEddeelliinnaa  iinnffoorrmmeerraaddee  aatttt  nnuu  vvääggrraaddee  



mmooddeerrnn  aatttt  llååttaa  bbaarrnneett  ååkkaa  ddäärrfföörr  aatttt  ddeett  vvaarr  eetttt  ssttoorrtt  mmööttee  fföörr  MMaammaannwwaa  ii  ssttaaddeenn  AAmmppaayyoonn  kkoommmmaannddee  

vveecckkaann,,  2200  ––  2233  aapprriill..  HHoonn  ssaaddee  aatttt  hhöövvddiinnggeenn  bbeeoorrddrraatt  aallllaa  ffaammiilljjeerr  aatttt  ddeellttaa..  EEfftteerrssoomm  CChhoollllyy  BBaatt--aaoo,,  

vvåårr  nnyyaa  oorrddfföörraannddee  aarrbbeettaarr  iinnoomm  NNCCIIPP  ((NNaattiioonnaall  CCoommmmiissssiioonn  ffoorr  IInnddiiggeennoouuss  PPeeooppllee)),,  bbeerräättttaaddee  hhoonn  

aatttt  ssåå  iinnttee  vvaarr  ffaalllleett  uuttaann  aatttt  rreepprreesseennttaanntteerr  ffrråånn  aallllaa  ssttaammmmaarrss  rråådd  sskkaallll  nnäärrvvaarraa..  DDeettttaa  bbeerröörrddee  ppaappppaann  ii  

ffaammiilljjeenn  eefftteerrssoomm  hhaann  äärr  eenn  ssååddaann  bbyyrrååddssmmeeddlleemm,,  ss..kk..  kkaaggaawwaadd..  

  

EEddeelliinnaa  hhaaddee  mmoobbiilltteelleeffoonnnnuummmmeerr  ttiillll  hhöövvddiinnggeenn  ssåå  CChhoollllyy  rriinnggddee  oocchh  pprraattaaddee  mmeedd  hhoonnoomm  oomm  

ssiittuuaattiioonneenn  fföörr  fflliicckkaann  oocchh  rriisskkeenn  fföörr  hheennnneess  bblliinnddhheett..  HHöövvddiinnggeenn  lloovvaaddee,,  eefftteerr  aatttt  oocckkssåå  ttaallaatt  mmeedd  

TTeeooddoorroo,,  ssoomm  äärr  hhöövvddiinngg  fföörr  MMaannoobboo,,  aatttt  ttaallaa  oomm  fföörr  mmooddeerrnn  aatttt  uunnddeerrssöökknniinnggeenn  fföörr  fflliicckkaann  äärr  

vviikkttiiggaarree  äänn  aatttt  hhoonn  sskkaa  vvaarraa  mmeedd  ppåå  mmöötteett..  

  

TTiissddaaggeenn  ddeenn  2211  aapprriill  bbeessttäämmddee  vvii  aatttt  mmaammmmaann  oocchh  bbaarrnneett  

sskkuullllee  fföölljjaa  mmeedd  mmiigg  oocchh  TTeeooddoorroo  ttiillll  DDaavvaaoo,,  mmeenn  aatttt  vvii  

sskkuullllee  ttaa  vvääggeenn  vviiaa  CCaaggaayyaann  ddee  OOrroo,,  eefftteerrssoomm  vvii  hhaaddee  bbaarrnn  

ffööddddaa  mmeedd  hhaarrmmuunn  ssoomm  sskkuullllee  ffåå  ooppeerraattiioonn  ((ssee  aannnnaann  

aarrttiikkeell))..  

  

RReeddaann  kklloocckkaann  sseexx  ppåå  mmoorrggoonneenn  vvaarr  vvii  ii  TTaaggaanniittoo..  EEddeelliinnaa  

oocchh  ddootttteerrnn  MMaarreetthh  vvaarr  ddäärr  mmeenn  iinnttee  mmaammmmaann..  HHoonn  vvaarr  

kkvvaarr  hheemmmmaa  ii  ssiitttt  hhuuss  ppåå  bbeerrggeett  oocchh  hhaaddee  nnuu  äännddrraatt  ssiigg  

iiggeenn,,  ttrroottss  aatttt  DDaattuu  hhaaddee  ttaallaatt  oomm  aatttt  ddeett  vvaarr  vviikkttiiggtt  fföörr  

bbaarrnneett..  TTeeooddoorroo  kkvvaarrssttaannnnaaddee  mmeeddaann  EEddeelliinnaa  hhäämmttaaddee  

mmooddeerrnn  fföörr  fföörrhhaannddlliinngg..  JJaagg  mmååssttee  vviiddaarree  ttiillll  bbyynn  BBaadd--aass  fföörr  aatttt  mmööttaa  eenn  vvoolloonnttäärr  ssoomm  sskkuullllee  vvaarraa  

aassssiisstteenntt  ttiillll  oossss..  VVii  vväännttaaddee  ddäärr  ppåå  TTeeooddoorroo,,  oocchh  hhaann  kkoomm  eennssaamm  kklloocckkaann  ttiioo,,  ssåå  vvii  ffoorrttssaattttee  ttiillll  BBuuttuuaann  

ttiillllssaammmmaannss..  

  

PPåå  bbuusssseenn  bbeerräättttaaddee  hhaann  aatttt  mmaammmmaann  sskkaa  ååkkaa  ppåå  ddeett  ssttoorraa  mmöötteett  ii  AAmmppaayyoonn,,  oocchh  eefftteerrssoomm  hhöövvddiinnggeenn  

((DDaattuu))  vvaarr  ddäärr  oocchh  iinnttee  ii  TTaaggaanniittoo,,  ffrrååggaaddee  TTeeooddoorroo  ssiinn  ffrruu  CChhoollllyy,,  ssoomm  aarrbbeettaarr  ppåå  NNCCIIPP,,  ssoomm  hhööllll  

mmöötteett  ii  AAmmppaayyoonn  fföörr  MMaammaannwwaa,,  oomm  aassssiissttaannss  mmeedd  fföörrhhaannddlliinngg  mmeedd  DDaattuu  oocchh  ffaammiilljjeenn..  MMaammmmaann  oocchh  

ddootttteerrnn  kkoomm  ii  sseeppaarraatt  bbuussss  ffrråånn  TTMMCC,,  eefftteerr  kklloocckkaann  ffyyrraa..  EEfftteerrssoomm  ddee  sskkuullllee  kkoommmmaa  sseenntt  oocchh  vvii  äävveenn  

hhaaddee  äärreennddee  ttiillll  CCaaggaayyaann  ddee  OOrroo,,  ddeellaaddee  vvii  ppåå  oossss,,  mmeedd  aavvssiikktt  aatttt  ttrrääffffaass  ii  DDaavvaaoo  fföölljjaannddee  ddaagg..  MMiitttt  oocchh  

aassssiisstteenntteennss  äärreennddee  ii  CCaaggaayyaann  kkaann  dduu  lläässaa  ii  aarrttiikkeell  oomm  bbaarrnn  mmeedd  hhaarrmmuunn..  

  

PPåå  kkvväälllleenn  ttaallaaddee  jjaagg  mmeedd  bbååddee  CChhoollllyy  oocchh  TTeeooddoorroo  oocchh  ddee  bbeekkrrääffttaaddee  aatttt  fföörrhhaannddlliinnggaarrnnaa  ggååtttt  bbrraa  oocchh  

aatttt  mmaann  nnuu  bbeessttäämmtt  aatttt  mmooddeerrnn  oocchh  bbaarrnneett  sskkuullllee  ååkkaa  mmeedd  TTeeooddoorroo  ttiillll  DDaavvaaoo  nnäässttfföölljjaannddee  ddaagg  kklloocckkaann  

ååttttaa  ppåå  mmoorrggoonneenn..  AAvv  ddeettttaa  bbeesslluutt  ttoo  jjaagg  ddäärrfföörr  nnaattttbbuusssseenn  ttiillll  DDaavvaaoo  fföörr  aatttt  fföörrbbeerreeddaa  ddeerraass  aannkkoommsstt..  

RReessttiiddeenn  ttiillll  DDaavvaaoo  vvaarr  fföörr  mmiigg  cc::aa  sseexx  ttiimmmmaarr  oocchh  fföörr  TTeeooddoorroo  ssjjuu  ttiimmmmaarr..  HHaann  sskkuullllee  ddäärrfföörr  iinnttee  

hhiinnnnaa  iinnoomm  kkoonnttoorrssttiidd  vvaarrfföörr  jjaagg  bbeehhöövvddee  vvaarraa  ii  DDaavvaaoo  fföörr  aatttt  fföörrssöökkaa  kkvvaarrhhåållllaa  eenn  llääkkaarree  ttiillll  MMaarreetthh..  

  

KKoommmmaannddee  mmoorrggoonn  vvaarr  jjaagg  rreeddaann  ii  DDaavvaaoo  oocchh  vväännttaaddee  ppåå  TTeeooddoorroo’’ss  bbeesskkeedd  oomm  aatttt  ddee  vvaarr  ppåå  vväägg..  DDeett  

vvaarr  hhaannss  ffrruu  ssoomm  kkoonnttaakkttaaddee  mmiigg  fföörrsstt..  HHoonn  ttaallaaddee  fföörrttvviivvllaatt  oomm  aatttt  mmaammmmaann  äännddrraatt  ssiigg  ppåå  nnyytttt  oocchh  

vvääggrraaddee  fföölljjaa  mmeedd..  NNuu  hhäännvviissaaddee  hhoonn  ttiillll  ddeenn  mmåånnaattlliiggaa  uuttbbeettaallnniinnggeenn  ffrråånn  TTMMCC,,  nnäärr  hhöövvddiinnggeenn  vvaarr  ppåå  

vvåårr  ssiiddaa,,  oocchh  CCRROO  ((CCoommmmuunniittyy  RReellaattiioonnss  OOffffiicceerr))  vvaarr  iinnttee  nnäärrvvaarraannddee  mmeedd  oossss..    

  

VVii  iinnssåågg  aatttt  vvii  nnuu  mmååssttee  ssaammoorrddnnaa  aallllaa  ttiillllggäänngglliiggaa  iinnssttaannsseerr  ii  kkoommmmuunneenn  fföörr  aatttt  kkuunnnnaa  hhjjäällppaa  bbaarrnneenn  

mmeedd  llääkkaarrvvåårrdd..  DDeett  rrääcckkeerr  iinnttee  mmeedd  eenn  iinnssttaannss  åått  ggåånnggeenn  uuttaann  vviillll  nnuu  llääggggaa  fföörrssllaaggeett  ttiillll  aarrbbeettssggrruuppppeenn  

fföörr  MMaammaannwwaa  aatttt  ssaammoorrddnnaa  bbaarraannggaayy  CCaappttaaiinn  ii  TTaaggaanniittoo,,  CCRROO  ffrråånn  TTMMCC,,  hhöövvddiinnggeenn  ssaammtt  ssttaammrrååddeett  

ffrråånn  MMaammaannwwaa  ssaammtt  bbeerröörrddaa  fföörräällddrraarr  ttiillll  eetttt  ssäärrsskkiilltt  mmööttee  mmeedd  uuttbbiillddnniinngg  ii  ddeessssaa  ffrrååggoorr..  

  

VVii  hhaarr  rreeddaann  DDrr  GGoo  ssoomm  bbeehhaannddllaaddee  MMaarreetthh  ii  SSuurriiggaaoo  cciittyy,,  oocchh  ssoomm  vviillll  kkoommmmaa  fföörr  aatttt  iinnffoorrmmeerraa  oomm  

mmeeddiicciinn,,  bbeehhaannddlliinngg  oocchh  aallllmmäänntt  oomm  vvaacccciinnaattiioonneerr  ssaammtt  ppaassttoorreerrnnaa  RRuubbeenniiaall  oocchh  HHuueellmmaa  ssoomm  äärr  lläärraarree  

iinnoomm  DDeeppEEdd  fföörr  vvuuxxeennuuttbbiillddnniinngg  ssoomm  kkoommmmeerr  aatttt  aarrbbeettaa  mmeedd  ddeettttaa..  

  

JJaagg  bbeessttäämmddee  ddäärrfföörr  aatttt  bbeessöökkaa  DDMMCC  DDaavvaaoo  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr  fföörr  aatttt  fföörrbbeerreeddaa  oocchh  ttaa  rreeddaa  ppåå  mmeerr  

iinnffoorrmmaattiioonn  oomm  vvaadd  ssoomm  sskkeerr  vviidd  eenn  hhoorrnnhhiinnnneettrraannssppllaannttaattiioonn..  



DDeennnnaa  ggåånngg  hhiittttaaddee  jjaagg  ddeessssuuttoomm  rräätttt  aavvddeellnniinngg..  DDeenn  jjaagg  

rreeddoovviissaaddee  ii  fföörrrraa  nnuummrreett  vvaarr  eefftteerrvvåårrddssaavvddeellnniinnggeenn  oocchh  nnuu  

kkoomm  jjaagg  ttiillll  bbeehhaannddlliinnggssaavvddeellnniinnggeenn..  NNäärr  jjaagg  kkoomm  ppåå  

llääkkaarrrruummmmeett  vviissaaddee  ddeett  ssiigg  aatttt  aannssvvaarriigg  llääkkaarree  vvaarr  ppåå  ttiiddiigg  

lluunncchh,,  mmeenn  aatttt  hhoonn  ssttrraaxx  sskkuullllee  vvaarraa  ttiillllbbaakkaa..  EEnn  llääkkaarree  jjaagg  

ttaallaaddee  mmeedd  ssaa  aatttt  hhoonn  ttiiddiiggaarree  vvaarriitt  aannssvvaarriigg  ppåå  

aavvddeellnniinnggeenn  mmeenn  nnuu  bbeeffoorrddrraattss  ttiillll  aannddrraa  uuppppggiifftteerr  vvaarrfföörr  

hhoonn  iinnttee  kkuunnddee  ggee  mmiigg  ttiillllååtteellssee  aatttt  ffoottooggrraaffeerraa,,  uuttaann  

hhäännvviissaaddee  ttiillll  ddeenn  nnyyaa  llääkkaarreenn..  

  

DDeenn  nnyyaa  llääkkaarreenn  kkoomm  oocchh  hhoonn  ssaa  aatttt  hhoonn  vvaarr  

nnyyuutteexxaammiinneerraadd  ööggoonnssppeecciiaalliisstt  oocchh  nnyy  ii  ssiinn  ffuunnkkttiioonn  ssoomm  

aannssvvaarriigg  ppåå  aavvddeellnniinnggeenn,,  vvaarrfföörr  hhoonn  bbaadd  mmiigg  aatttt  ttaallaa  mmeedd  

ssjjuukkhhuusslleeddnniinnggeenn  iinnnnaann  jjaagg  kkuunnddee  ttaallaa  mmeedd  hheennnnee  oomm  hhuurr  

bbeehhaannddlliinnggeenn  kkaann  ggåå  ttiillll  ssaammtt  ttaa  kkoorrtt..  

  

JJaagg  vväännddee  mmiigg  ttiillll  cchheeffeenn  ppåå  ssjjuukkhhuussaaddmmiinniissttrraattiioonneenn  oocchh  

hhaannss  sseekkrreetteerraarree  pprreesseenntteerraaddee  mmiigg  fföörr  cchheeffeenn  fföörr  

aavvddeellnniinnggsskklliinniikkeerrnnaa,,  ssoomm  ttaacckk  oocchh  lloovv,,  ii  ddeettttaa  ffaallll,,  oocckkssåå  

vvaarr  ööggoonnllääkkaarree..  HHoonn  ttiittttaaddee  ppåå  ddee  ffoottooggrraaffiieerr  jjaagg  hhaaddee  aavv  

bbaarrnneett  oocchh  hheennnneess  ööggoonn  oocchh  bbeekkrrääffttaaddee  ookkuulläärrtt  aatttt  

ddiiaaggnnoosseenn  ssyynneess  kkoorrrreekktt..  EEfftteerr  aatttt  vvii  ttaallaatt  oomm  ddee  oommssttäännddiigghheetteerr  ssoomm  hhiinnddrraatt  oossss  ffrråånn  aatttt  ffåå  mmeedd  oossss  

bbaarrnneett  ttiillll  DDaavvaaoo,,  iinnssåågg  hhoonn  oocckkssåå  hhuurr  vviikkttiiggtt  ddeett  äärr  aatttt  vvii  kkaann  vviissaa  hhuurr  ddeett  sseerr  uutt  ii  ssaammbbaanndd  mmeedd  eenn  

bbeehhaannddlliinngg  aavv  ööggoonneenn  oocchh  eevveennttuueellll  ööggoonnttrraannssppllaannttaattiioonn..  HHoonn  kkaallllaaddee  ttiillll  ssiigg  ddeenn  aannssvvaarriiggaa  llääkkaarreenn,,  

ssoomm  jjaagg  ttrrääffffaatt  iinnnnaann,,  oocchh  ttaallaaddee  oomm  fföörr  hheennnnee  aatttt  jjaagg  hhaaddee  ffrrii  aacccceessss  ttiillll  aavvddeellnniinnggeenn  oocchh  aatttt  hhoonn  sskkuullllee  

bbeerräättttaa  oomm  bbeehhaannddlliinnggeenn..  HHoonn  bbeekkrrääffttaaddee  oocckkssåå  mmeedd  nnååggrraa  ffåå  kkoorrrreekkttiioonneerr,,  vvaadd  DDrr..  GGoo  rreeddaann  

kkoonnttrroolllleerraatt  åått  oossss,,  nnäämmlliiggeenn  aatttt::  

  DDMMCC  DDaavvaaoo  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr  uuttfföörr  kkoommpplleettttaa  

ttrraannssppllaannttaattiioonneerr  mmeenn  hhoorrnnhhiinnnneebbaannkkeenn  ffrråånn  oolliikkaa  

ddoonnaattoorreerr  ffiinnnnss  ii  MMaanniillaa..  

  MMaarreetthh  bblliirr  ooppeerreerraadd  uunnddeerr  ddeerraass  

vväällggöörreennhheettsspprrooggrraamm,,  ssoomm  vviillll  uunnddaannrrööjjaa  fflleerraa  aavv  

vvåårraa  kkoossttnnaaddeerr..  

  VVii  mmååssttee  bbeettaallaa  ddoonnaattiioonneenn  aavv  hhoorrnnhhiinnnnaann,,  pprriisseett  ppåå  

ddeettttaa  äärr  pp2255,,000000..  

  

PPåå  bbiillddeerrnnaa  ttiillll  vväännsstteerr  kkaann  dduu  ssee  hhuurr  eenn  ööggoonnooppeerraattiioonn  ggåårr  

ttiillll..  PPrriinncciippeenn  äärr  ddeennssaammmmaa  fföörr  ddee  fflleessttaa  ssjjuukkddoommaarr  ii  ööggaatt  

oocchh  mmaann  aarrbbeettaarr  mmeedd  mmiikkrroosskkoopp..  TTvvåå  aassssiisstteenntteerr  

hhaannddrrääcckkeerr  kkoonnttiinnuueerrlliiggtt  kkiirruurrggeenn  vvaadd  hhaann  bbeehhöövveerr  uunnddeerr  

ooppeerraattiioonneenn..  

  

BBååddee  bbaarrnn  oocchh  vvuuxxnnaa  ooppeerreerraass  ppåå  ssaammmmaa  aavvddeellnniinngg..  

SSjjuukkhhuusseett  hhaarr  iinnggeenn  bbaarrnnaavvddeellnniinngg..  II  mmåånn  aavv  oottiillllrrääcckklliiggtt  

uuttrryymmmmee,,  aannvväännddeerr  mmaann  ooppeerraattiioonnssssaallaarr  ppåå  

bbootttteennvvåånniinnggeenn,,  nnoorrmmaalltt  aannvväännddaa  aavv  oorrttooppeeddiisskk  kklliinniikk..  

  

EEnn  hhoorrnnhhiinnnnaa  kkaann  ffååss  ttiillll  vvuuxxnnaa  iinnoomm  eenn  mmåånnaadd  ffrråånn  

ööggoonnbbaannkkeenn  ii  MMaanniillaa,,  mmeenn  ii  ffaalllleett  mmeedd  MMaarreetthh  äärr  mmaann  

oossääkkeerr  ppåå  hhuurr  llåånngg  ttiidd  ddeett  kkaann  ttaa  iinnnnaann  mmaann  hhiittttaarr  eenn  

hhoorrnnhhiinnnnaa..  PPrriisseett  ppåå  hhoorrnnhhiinnnnaann  bbeessttäämmss  aavv  ddeenn  aannaallyyss  ssoomm  hhoorrnnhhiinnnnaann  sskkaa  ggåå  iiggeennoomm,,  eefftteerrssoomm  ddeenn  

sskkaa  ssccaannnnaass  ffrrii  ffrråånn  ssjjuukkddoommaarr  ssoomm  hheeppaattiitt,,  HHIIVV  mm..mm..  ssaammtt  ttrraannssppoorrtteerraass  ttiillll  DDaavvaaoo..  KKeemmiisskk  aannaallyyss  

bbeerrääkknnaass  ttiillll  2200,,000000  ppeessoo  ssaammtt  kkrriinnggkkoossttnnaaddeerr  ppåå  cc::aa  55,,000000  ppeessoo..  VVii  bbeerrääkknnaarr  ppaattiieennttkkoossttnnaaddeerrnnaa  

iinnkklluussiivvee  ffäärrdd,,  kkoosstt,,  llooggii  ssaammtt  aassssiisstteenntt  ttiillll  cc::aa  1155,,000000  ppeessoo..  

  



Brian med mormor och Pastor Cynthia 

GGÅÅVVAA  

  

LLiikkssoomm  ii  fföörreeggååeennddee  nnuummmmeerr  vviillll  vvii  ffrrååggaa  ddiigg  oomm  eenn  ggååvvaa  eefftteerrssoomm  ddeennnnaa  ooppeerraattiioonn  kkoommmmeerr  aatttt  

iinnnneebbäärraa  kkoossttnnaaddeerr  ssoomm  äärr  uuttaannfföörr  vvåårrtt  ssppaarraaddee  kkaappiittaall,,  oocchh  ssoomm  nnii  sseerr  fföörrssöökkeerr  jjaagg  äävveenn  aatttt  ffiinnnnaa  

llookkaallaa  ffiinnaannssiiäärreerr  ssaammtt  vviiaa  oolliikkaa  pprrooggrraamm  ffrråånn  rreeggeerriinnggsshhåållll  oocchh  aannddrraa  oorrggaanniissaattiioonneerr..  II  MMaarreetthhss  ffaallll  

kkoommmmeerr  vvii  aatttt  ssöökkaa  hhjjäällpp  ffrråånn  ttvvåå  aannddrraa  iinnssttaannsseerr  ii  fföörrssttaa  hhaanndd..  

  

11..  SSoocciiaallfföörrvvaallttnniinnggeenn  ii  CCllaavveerr  kkoommmmuunn,,  ssoomm  äärr  ddeenn  kkoommmmuunn  ssoomm  bbyynn  TTaaggaanniittoo  ttiillllhhöörr..  

22..  NNCCIIPP  äärr  ddeett  ssttaattlliiggaa  oorrggaanneett  fföörr  uurrbbeeffoollkknniinnggeenn,,  oocchh  ddee  hhaarr  vviissssaa  ffoonnddeerr  fföörr  MMaammaannwwaa,,  lliikkssoomm  fföörr  

aannddrraa  ssttaammmmaarr..  II  ddeettttaa  ffaallll  kkrräävvss  aatttt  ssttaammhhöövvddiinnggaarrnnaa  ssaammaarrbbeettaarr  mmeedd  oossss  oocchh  ffaammiilljjeenn  fföörr  aatttt  

ffrriiggöörraa  ppeennggaarr  ttiillll  ddeettttaa..  

  

II  ffaalllleett  11  oocchh  22  oovvaann,,  ttaarr  DDMMCC  aannssvvaarr  aatttt  ppeennggaarr  uuttbbeettaallaass  ttiillll  ssjjuukkhhuusseett  ffrråånn  ddeessssaa  oorrggaann..  DDeett  eennddaa  mmaann  

bbeetttt  oossss  oomm  aatttt  ssee  ttiillll  mmeeddfföölljjeerr  ppaattiieenntteenn  äärr  eenn  vveerriiffiikkaattiioonn  oomm  ssoocciiaall  ssttaattuuss,,  rreeffeerreennss  ffrråånn  bbaarraannggaayy  

CCaappttaaiinn  ssaammtt  eenn  llääkkaarrrraappppoorrtt  ffrråånn  DDrr  GGoo..  

II  öövvrriiggtt  kkoommmmeerr  vvii  aatttt  hhaa  eexxttrraa  uuttggiifftteerr  uuttöövveerr  ddeettttaa  ii  ssaammbbaanndd  mmeedd  ttrraannssppoorrtteerr,,  mmaatt,,  hhootteellll,,  

hhyyggiieennaarrttiikkllaarr  oocchh  aassssiissttaannss  mmeenn  oocckkssåå  pp..gg..aa..  ddeenn  uunnddeerrvviissnniinngg  ssoomm  nnuu  ppååbböörrjjaass  fföörr  aatttt  vviissaa  ssttaammmmeenn  

vviikktteenn  aavv  vvaacccciinnaattiioonn  ttiillll  bbaarrnneenn,,  oocchh  äävveenn  ddee  vvuuxxnnaa,,  ssåå  äärr  vvii  ttaacckkssaammmmaa  oomm  dduu  vviillll  ggee  eenn  ggååvvaa  ttiillll  

ddeettttaa..    

  

DDeenn  ttoottaallaa  kkoossttnnaaddeenn  fföörr  bbeehhaannddlliinnggeenn,,  mmeedd  eetttt  bbeessöökk  fföörr  uuttvväärrddeerriinngg,,  aannaallyyss  oocchh  mmååttttaaggnniinngg  ssaammtt  

ååtteerrbbeessöökk  fföörr  ssjjäällvvaa  ttrraannssppllaannttaattiioonneenn  mmeedd  kkoossttnnaaddeerr  fföörr  hhoorrnnhhiinnnnaann  hhaarr  bbeerrääkknnaattss  ttiillll  cc::aa  4400,,000000  ppeessoo,,  

vviillkkeett  mmoottssvvaarraarr  cc::aa  88,,000000  SSEEKK..  

  

KKoossttnnaadd  fföörr  uunnddeerrvviissnniinngg  äärr  ffoorrttllööppaannddee,,  mmeenn  ii  vviillkkeett  ffaallll  äärr  vvii  ggllaaddaa  fföörr  ddoonnaattiioonneerr  ooaavvsseetttt  ssttoorrlleekk,,  

eefftteerrssoomm  mmåånnggaa  ssmmåå  ggeerr  oossss  mmööjjlliigghheetteenn  aatttt  hhjjäällppaa  lliikkvvääll  ssoomm  eenn  ssttoorr..  EEvveennttuueelllltt  öövveerrsskkootttt  ggåårr  ttiillll  

kkoonnttoo  fföörr  hhjjäällpp  ttiillll  bbaarrnn  mmeedd  bbeehhoovv  fföörr  llääkkaarrhhjjäällpp,,  ssee  aarrttiikkeell  oomm  bbaarrnn  mmeedd  hhaarrmmuunn..  

  

OOmm  dduu  ggeerr  oossss  eenn  ggååvvaa  fföörr  ddeettttaa,,  mmäärrkk  ddeett  mmeedd::  mmeeddiicciinnsskkaa  pprroojjeekktt,,  eelllleerr  CCHHPP11110000  ((BBaarrnnhhäällssoovvåårrdd))..  

  

TTaacckk  fföörr  ddiinn  ggååvvaa!!  

  

  

MMEEDDIICCIINNSSKK  MMIISSSSIIOONN  

BBAARRNN  MMEEDD  HHAARRMMUUNN  

  

JJaagg  hhaarr  sseeddaann  ii  jjuullaass  ssjjäällvv  vvaarriitt  ssppoonnssoorr  ttiillll  lliillllaa  BBrriiaann  ssoomm  äärr  fföödddd  mmeedd  hhaarrmmuunn..  HHaannss  fföörräällddrraarr  hhaaddee  

iinnttee  rråådd  aatttt  ååkkaa  ttiillll  CCaaggaayyaann  ddee  OOrroo,,  ttrroottss  aatttt  bbeehhaannddlliinnggeenn  ddäärr  äärr  ffrrii..  FFöörräällddrraarrnnaa  bbeehhöövveerr  aarrbbeettaa,,  oocchh  

rreessaann  oocchh  mmaatteenn  äärr  ddyyrr  fföörr  ddeemm..  

  

BBrriiaann  hhöörr  ttiillll  AAsssseemmbbllyy  ooff  GGoodd,,  ppiinnggssttkkyyrrkkaann  ii  AAlleeggrriiaa,,  

oocchh  ii  ssaammmmaa  kkoommmmuunn  ffiinnnnss  ddeett  ttoottaalltt  ffeemm  bbaarrnn  ssoomm  

bbeehhöövveerr  ddeennnnaa  ooppeerraattiioonn..  JJaagg  ggaavv  ddeemm  ppeennggaarr  rreeddaann  ii  

ddeecceemmbbeerr  fföörr  aatttt  kkuunnnnaa  uuttfföörraa  ddeennnnaa  ooppeerraattiioonn,,  mmeenn  

llääkkaarreenn  ssoomm  uuttfföörr  ddeennnnaa  ooppeerraattiioonn  hhaarr  iinnttee  hhaafftt  ttiidd  iinnnnaann  

aapprriill..  

  

II  ssaammbbaanndd  mmeedd  ddeettttaa  aarrbbeettee  ffaannnn  jjaagg  uutt  aatttt  ddeett  vvaarr  ppaassttoorr  

SSeennoonniiss  ((fföörreeggååeennddee  nnyyhheettssbbrreevv))  ssoomm  äärr  kkoonnttaakkttppeerrssoonn  fföörr  

ddeennnnaa  ttyypp  aavv  llääkkaarrmmiissssiioonn,,  oocchh  ddåå  jjaagg  ffaannnn  uutt  aatttt  ddeett  äävveenn  

ffaannnnss  eenn  ttiiooåårriigg  fflliicckkaa  ii  mmiinn  bbyy  AAddllaayy,,  mmeedd  ssaammmmaa  

pprroobblleemm,,  ffrrååggaaddee  jjaagg  hhoonnoomm  oomm  ddeett  ggiicckk  bbrraa  aatttt  hhoonn  oocckkssåå  

kkuunnddee  kkoommmmaa..  HHaann  vvaarr  ppoossiittiivv  ttiillll  ddeettttaa  oocchh  ddeett  bbeessttäämmddeess  

iinniittiiaalltt  aatttt  bbaarrnneenn  sskkuullllee  ssaammllaass  ii  AAlleeggrriiaa  ssöönnddaaggeenn  ddeenn  1199  

aapprriill  fföörr  aatttt  rreessaa  ttiillllssaammmmaannss  mmeedd  ppaassttoorr  CCyynntthhiiaa  MMiihhaarreess  ppåå  mmåånnddaaggeenn..  



JJaagg  aavvttaallaaddee  mmeedd  fföörräällddrraarrnnaa  ttiillll  NNiicckkyy,,  ssoomm  fflliicckkaann  hheetteerr  ii  

AAddllaayy,,  aatttt  jjaagg  sskkuullllee  kkoommmmaa  ttiillll  ddeemm  mmeedd  mmeerr  iinnffoorrmmaattiioonn  

uunnddeerr  ttoorrssddaaggeenn  ddeenn  1166  aapprriill..  VVii  kkoomm  öövveerreennss  mmeedd  hheennnneess  

fföörräällddrraarr  aatttt  ppaappppaann  sskkuullllee  fföölljjaa  mmeedd  ttiillll  CCaaggaayyaann..  JJaagg  ffiicckk  

bbeesskkeedd  aavv  CCyynntthhiiaa  aatttt  hhoonn  bbeehhöövvddee  sskkjjuuttaa  ppåå  ffäärrddeenn  eenn  ddaagg  

eefftteerrssoomm  hhoonn  bbeehhöövvddee  ggåå  ttiillll  bbaannkkeenn  ppåå  mmåånnddaaggeenn  fföörr  aatttt  

ffåå  uutt  aalllltt  ssppaarrkkaappiittaall  fföörr  aallllaa  bbaarrnneennss  bbeehhaannddlliinngg..  HHoonn  

fföörreesslloogg  aatttt  ppaappppaann  oocchh  NNiicckkyy  bbaarraa  bbeehhöövvddee  ttaa  bbuusssseenn  

ttiiddiiggtt  nnäässttaa  mmoorrggoonn  ttiillll  BBaadd--aass,,  ssåå  sskkuullllee  hhoonn  hhäämmttaa  ddeemm  

ddäärr  mmeedd  ssiinn  mmcc,,  vvaarrfföörr  jjaagg  lloovvaaddee  ffaammiilljjeenn  aatttt  kkoommmmaa  mmeedd  

ppeennggaarr  fföörr  ddeerraass  rreessaa  ttiillll  BBaadd--aass  eelllleerr  AAlleeggrriiaa  bbeerrooeennddee  ppåå  

hhuurr  ddeett  sskkuullllee  ggåå..  

  

PPåå  ssöönnddaaggeenn  nnäärr  jjaagg  kkoomm  ttiillllbbaakkaa  ssaa  ppaappppaann  aatttt  ddee  iinnttee  

bbeessttäämmtt  ssiigg  äänn  oomm  ddee  vviillllee  ååkkaa  mmeedd  bbaarrnneett  ppåå  ddeennnnaa  ffrriiaa  

bbeehhaannddlliinngg,,  uuttaann  aatttt  hhaann  sskkuullllee  kkoommmmaa  ttiillllbbaakkaa  sseennaarree  ppåå  kkvväälllleenn  nnäärr  hhaann  hhaaddee  ttaallaatt  mmeedd  ssiinn  ffrruu..  

EEfftteerrssoomm  hhaann  aallddrriigg  kkoomm,,  ggiicckk  jjaagg  ddiitt  mmeedd  mmiinn  ffrruu  JJoovveellyynn  ssoomm  ttoollkk..  DDeett  vviissaaddee  ssiigg  aatttt  hhaann  ggeetttt  ssiigg  uutt  

fföörr  aatttt  ffiisskkaa  oocchh  iinnttee  sskkuullllee  kkoommmmaa  ttiillllbbaakkaa  fföörrrräänn  ffyyrraa  nnäässttaa  mmoorrggoonn,,  oocchh  bbuusssseenn  sskkuullllee  ggåå  ffeemm..  HHaann  

hhaaddee  iinnttee  ttaallaatt  mmeedd  ssiinn  ffrruu  oocchh  hhoonn  vvaarr  rräädddd  fföörr  aatttt  ttaa  eetttt  eeggeett  bbeesslluutt  uuttaann  hhoonnoomm..  VVii  kkoomm  ddäärrfföörr  

öövveerreennss  oomm  aatttt  mmööjjlliigghheetteenn  ffaannnnss,,  mmeenn  aatttt  ddee  bbeehhöövvddee  kkoommmmaa  oommeeddeellbbaarrtt  ppåå  mmoorrggoonneenn  fföörr  aatttt  ffåå  

ppeennggaarr  ttiillll  rreessaann  iiss  ssåå  ffaallll..  

  

JJaagg  mmeeddddeellaaddee  CCyynntthhiiaa  aatttt  rreessaann  vvaarr  iinnssttäälllldd  mmeenn  aatttt  jjaagg  

sskkuullllee  mmeeddddeellaa  hheennnnee  oomm  ddee  äännddrraaddee  ssiigg..  HHoonn  bblleevv  

bbeekkyymmrraadd  fföörr  fflliicckkaann  mmeedd..  JJaagg  ggiicckk  oommeeddeellbbaarrtt,,  sseenntt  ppåå  

ssöönnddaaggsskkvväälllleenn,,  oocchh  ssaammttaallaaddee  mmeedd  bbyynnss  CCaappttaaiinn  eefftteerrssoomm  

jjaagg  nnuu  hhaaddee  fflleerraa  ffaallll  aavv  bbrrootttt  mmoott  ssååvvääll  mmäännsskklliiggaa  

rräättttiigghheetteerr  ssoomm  bbaarrnnkkoonnvveennttiioonneenn  ii  bbyynn..  JJaagg  uuppppllyyssttee  

hheennnnee  oomm  ddee  ffaallll  ssoomm  ddeett  oommffaattttaaddee,,  iinnkklluussiivvee  NNiicckkyyss  ffaallll..  

HHoonn  bbeerräättttaaddee  aatttt  ffaammiilljjeenn  hhöörr  ttiillll  eenn  sseekktt  ssoomm  hheetteerr  

KKyyrrkkaann  aavv  sstteenn,,  oocchh  aatttt  ddee  hhaarr  rreegglleerr  lliikkssoomm  JJeehhoovvaass  

VViittttnneenn  nnäärr  ddeett  kkoommmmeerr  ttiillll  ooppeerraattiioonneerr  oocchh  bbeehhaannddlliinnggaarr..  

JJaagg  iinnffoorrmmeerraaddee  hheennnnee  aatttt  mmaann  iinnttee  kkaann  llååttaa  eetttt  bbaarrnn  lliiddaa  

pp..gg..aa..  eenn  ttrroo,,  eefftteerrssoomm  bbaarrnneett  äärr  oosskkyyllddiiggtt  oocchh  iinnttee  kkaann  ttaa  

eeggeenn  ssttäällllnniinngg  fföörr  ssiinn  bbeehhaannddlliinngg  ii  kkrraafftt  aavv  ttrroo  uuttaann  

sskkyyddddaass  ssåå  lläännggee  ddeett  äärr  mmiinnddeerråårriiggtt  aavv  bbaarrnnkkoonnvveennttiioonneenn  ffrråånn  oonnööddiiggtt  lliiddaannddee,,  oocchh  aatttt  ffaammiilljjeenn  

oommeeddeellbbaarrtt  mmååssttee  uuppppllyyssaass  oocchh  iinnffoorrmmeerraass..  VVii  kkoomm  öövveerreennss  aatttt  ttiillllssaammmmaannss  ssee  öövveerr  hhuurr  vvii  kkaann  nnåå  uutt  ttiillll  

ddee  mmeeddlleemmmmaarr  ii  ssaammhhäälllleett  ssoomm  ssttåårr  uuttaann  uuttbbiillddnniinngg  oocchh  lläässkkuunnnniigghheett..  

  

VVii  sskkaa  nnuu  ttiittttaa  ppåå  hhuurr  ddeett  

ggiicckk  fföörr  nnååggrraa  aavv  ddee  bbaarrnn  

ssoomm  ååkkttee  ttiillll  CCaaggaayyaann  oocchh  

ffiicckk  ssiinn  ooppeerraattiioonn  

ggeennoommfföörrdd..  BBaarrnneenn  

ddeellaaddeess  ii  ttvvåå  ggrruuppppeerr,,  ddeenn  

fföörrssttaa  ggrruuppppeenn  oomm  ttrree,,  

ssoomm  NNiicckkyy  sskkuullllee  vvaarriitt  

mmeedd  ii,,  vvaarr  oocckkssåå  ””mmiitttt””  

bbaarrnn  BBrriiaann,,  ttvvåå  åårr,,  oocchh  eenn  

ttvviilllliinnggppoojjkkee  ppåå  sseexx  åårr  

vvaarrss  nnaammnn  äärr  RReeffiieell..  HHäärr  

äärr  BBrriiaann,,  hhaann  ooppeerreerraaddeess  

mmåånnddaaggeenn  ddeenn  2277  aapprriill  

oocchh  kkoomm  hheemm  ttoorrssddaaggeenn  

ddeenn  3300  aapprriill..  



  

HHäärr  äärr  RReeffiieell,,  hhaann  

ooppeerreerraaddeess  fföörrsstt,,  

rreeddaann  oonnssddaaggeenn  

ddeenn  2222  aapprriill  oocchh  

kkoomm  hheemm  nnaatttteenn  

ttiillll  ddeenn  2288  aapprriill,,  

vvaarrfföörr  jjaagg  kkuunnddee  

bbeessöökkaa  hhoonnoomm  ppåå  

hhaannss  mmaammmmaass  

aarrbbeettssppllaattss  ppåå  

mmaarrkknnaaddeenn  oocchh  ttaa  

eetttt  nnyytttt  ffoottooggrraaffii  

aavv  hhoonnoomm  oocchh  

nnååggrraa  aavv  hhaannss  

ffaammiilljj..  

  

RReeffiieellss  ttvviilllliinnggbbrroorr  RRaaffaaeell  äärr  jjäätttteeggllaadd  nnuu  nnäärr  hhaann  hhaarr  eenn  

rriikkttiigg  ttvviilllliinnggbbrroorr,,  oocchh  aallllaa  äärr  ssppäännddaa  ppåå  hhuurr  RReeffiieell  kkoommmmeerr  

aatttt  ssee  uutt  nnäärr  aallllaa  ssåårreenn  äärr  llääkkttaa..  

  

RReeffiieell  mmåårr  bbrraa  oocchh  äätteerr  ssoomm  vvaannlliiggtt..  FFaakkttiisskktt  mmeerr  äänn  

vvaannlliiggtt..  EEnnlliiggtt  mmaammmmaann  vviillllee  iinnttee  ppoojjkkeenn  äättaa  fföörruutt  mmeenn  nnuu  

äätteerr  hhaann  hheellaa  ttiiddeenn,,  ssåå  ttyyddlliiggeenn  hhaarr  hhaann  ffååtttt  ssmmaakk  fföörr  mmaatt..  

  

  

  

  

  

  

  

  

RReeffiieellss  mmaammmmaass  aaffffäärr  oocchh  ppåå  bbiillddeenn  sseerr  dduu  hheennnnee  ssiittttaa  

ssaammttaallaannddeess  ttiillllssaammmmaannss  mmeedd  ttvviilllliinnggaarrnnaa  oocchh  ppaassttoorr  

CCyynntthhiiaa  MMiihhaarreess..  

  

DDeettttaa  äärr  hhuurr  vvii  bbll..aa..  aannvväännddeerr  ppeennggaarr  ssoomm  sskkäännkkttss  ttiillll  

bbaarrnneennss  mmeeddiicciinnsskkaa  bbeehhoovv  oocchh  bbaarrnnhhäällssoovvåårrdd..  DDeettttaa  äärr  

oocckkssåå  eetttt  bbrraa  ttiillllffäällllee  fföörr  oossss  aatt  kknnyyttaa  kkoonnttaakktt  mmeedd  

mmäännnniisskkoorr  iiss  ssaammhhäälllleett  fföörr  uunnddeerrvviissnniinngg  ii  hhuurr  vvii  

ttiillllssaammmmaannss  kkaann  sskkaappaa  mmööjjlliigghheetteerr..  

  

TTaacckk  fföörr  ddiitttt  bbiiddrraagg,,  aallllaa  iinnbbllaannddaaddee  ssäännddeerr  vvaarrmmaa  

hhäällssnniinnggaarr  ttiillll  ssiinnaa  ssppoonnssoorreerr..  

  

  

EEfftteerr  eetttt  aannttaall  vveecckkoorr  sskkaa  bbaarrnneenn  ttiillllbbaakkaa  ttiillll  ssjjuukkhhuusseett  ii  CCaaggaayyaann  ddee  OOrroo  CCiittyy  fföörr  aatttt  aatt  bboorrtt  ssttyyggnneenn..  

SSoomm  nnäämmnntt  oovvaann  ii  fföörreeggååeennddee  aarrttiikkeell  äärr  vvii  ggllaaddaa  fföörr  ggååvvoorr  ttiillll  vvåårrtt  kkoonnttoo  fföörr  bbaarrnnhhäällssoovvåårrdd..  

OOcckkssåå  ggååvvoorr  fföörr  uuttbbiillddnniinngg  äärr  vviikkttiiggaa  eefftteerrssoomm  fflleerraa  fföörräällddrraarr  iinnttee  vviillll  llååttaa  ssiinnaa  bbaarrnn  rreessaa  fföörraa  aatttt  ffåå  

mmeeddiicciinnsskk  hhjjäällpp,,  ddeettttaa  aavv  oolliikkaa  oorrssaakkeerr  mmeenn  ooffttaasstt  bbaasseerraatt  ppåå  mmyyttoollooggii  oocchh  iinnhheemmsskkaa  ttrraaddiittiioonneerr,,  mmeenn  

iibbllaanndd  oocckkssåå  pp..gg..aa..  ppoolliittiisskk  kkoorrrruuppttiioonn..  

  

  

  

  



UUNNDDEERRNNÄÄRRIINNGG  II  MMAAMMAANNWWAA  

  

DDeettttaa  kkaappiitteell  äärr  iinnttee  rroolliiggtt  aatttt  sskkrriivvaa  oomm,,  mmeenn  äärr  eetttt  aavv  vvåårraa  aabbssoolluutt  vviikkttiiggaassttee  äännddaammååll  ii  vvåårrtt  aarrbbeettee  ii  

FFiilliippppiinneerrnnaa..  MMåånnggaa  mmäännnniisskkoorr  ii  EEuurrooppaa,,  oocchh  ffrraammfföörr  aalllltt  ii  NNoorrddeenn  ssoomm  jjaagg  pprraattaarr  mmeedd,,  iinnsseerr  iinnttee  hhuurr  

aallvvaarrlliigg  ssiittuuaattiioonneenn  äärr  fföörr  ssttaammffoollkkeenn  oocchh  ddee  uuttaann  uuttbbiillddnniinngg  ii  sskkoollaann..  

  

II  aarrttiikkeellnn  oovvaannfföörr  kkaann  dduu  ssee  hhuurr  mmäännnniisskkoorr  rreeaaggeerraarr  aavv  mmiissssttäännkkssaammhheett  nnäärr  vvii  eerrbbjjuuddeerr  hhjjäällpp;;  ddee  ffåårr  

sskkyyllllaa  ssiigg  ssjjäällvvaa  ssääggeerr  ffoollkk  ppåå  ggaattaann  ii  SSvveerriiggee!!  SSpprriicckkaann  äärr  ddjjuupp  nnäärr  ddeett  ggäälllleerr  fföörrssttååeellsseenn  fföörr  hhuurr  mmaann  

kkaann  hhjjäällppaa  ddeessssaa  mmäännnniisskkoorr..  DDee  ssoomm  lläässtt  SSvveennsskk  hhiissttoorriiaa,,  vveett  aatttt  vvii  eenn  ggåånngg  bbeeffuunnnniitt  oossss  ii  lliikknnaannddee  

ssiittuuaattiioonn  fföörr  mmiinnddrree  äänn  115500  åårr  sseeddaann..  KKaann  vvii  iinnttee  ddeellaa  mmeedd  oossss  aavv  vvåårr  kkuunnsskkaapp,,  tteekknnoollooggii  oocchh  

eerrffaarreennhheetteerr??  

  

TTyyvväärrrr  iinnggåårr  ddeett  ii  mmiinn  eerrffaarreennhheett  aatttt  mmööttaa  ddeessssaa  pprroobblleemm  ii  

vvaarrddaaggeenn,,  oocchh  aatttt  ssee  hhuurr  mmäännnniisskkoorr  pp..gg..aa..  oolliikkaa  

aannlleeddnniinnggaarr  vväälljjeerr  aatttt  iinnttee  llyyssssnnaa  ttiillll  rråådd  oocchh  aannvviissnniinnggaarr  

hhuurr  ddee  kkaann  sskkaappaa  eenn  nnäärriinngg  ttiillll  ssiinn  eeggeenn  ffaammiilljj..  

MMaann  vviillll  lleevvaa  ssoomm  mmaann  aallllttiidd  hhaarr  ggjjoorrtt..  ””SSåå  hhäärr  ggöörr  vvii  ii  

FFiilliippppiinneerrnnaa!!””  HHaarr  jjaagg  iinnttee  hhöörrtt  ddeettttaa  ii  SSvveerriiggee  mmeedd??  

DDeett  vvaarr  jjuu  aallllttiidd  bbäättttrree  fföörrrr,,  oocchh  iinnttee  eenn  ttaannkkee  ppåå  aatttt  

uuttvveecckklliinngg  oocckkssåå  kkaann  vvaarraa  ppoossiittiivv  ii  bbeemmäärrkkeellsseenn  bbäättttrree  

fföörrssöörrjjnniinnggssmmööjjlliigghheetteerr  ttiillll  ssiinn  eeggeenn  ffaammiilljj  oocchh  bbyynn  mmaann  

bboorr  ii..  JJaagg  sskkaa  nnuu  ååtteerrggee  eenn  bbeerräätttteellssee  uurr  mmiitttt  eeggeett  lliivv  ii  

FFiilliippppiinneerrnnaa  oocchh  bböörrjjaarr  ddeenn  ttrreeddjjee  mmaajj  22000066..  FFyyrraa  ddaaggaarr  

iinnnnaann  ffööddddeess  AAnnggeell,,  ddootttteerr  ttiillll  MMaavviinn  oocchh  BBeeaauuttyy..  JJaagg  

mmööttttee  ddeemm  ddeennnnaa  ddaagg  ii  ddeerraass  nnyyaa  bboossttäällllee  uuttaannfföörr  

PPaannttuukkaann..  

  

MMaavviinn  äärr  ssoonn  ttiillll  MMaammaannwwaass  hhöövvddiinngg,,  oocchh  ddeennnnaa  mmaajjddaagg  vvaarr  hhaann  ffoorrttffaarraannddee  eetttt  bbaarrnn  ii  eenn  ääddeell  ffaammiilljj..  

HHaann  vvaarr  nnyyggiifftt  oocchh  ssåågg  ssiitttt  fföörrssttaa  bbaarrnn  ffööddaass..  HHaannss  ggrruupppp  aavv  MMaammaannwwaassttaammmmeenn  iinnggiicckk  ii  ddeett  pprrooggrraamm  

ssoomm  vvii  ssttaarrttaatt  uupppp  ssaammmmaa  åårr  mmeedd  uuttbbiillddnniinngg,,  ddee  ssoomm  sseennaarree  kkoomm  aatttt  bböörrjjaa  ggrruunnddsskkoollaann  ii  AAddllaayy..  

  

MMaavviinn  hhöörrddee  iinnttee  ttiillll  ddeessssaa..  22000077  vvaarr  hhaannss  ffaarrss  ööggoonn  ssåå  ddåålliiggaa  aatttt  hhaann  iinnttee  kkuunnddee  lleeddaa  ssttaammmmeenn  ssoomm  

hhöövvddiinngg  lläännggrree..  II  oocchh  mmeedd  ddeettttaa  bbeesslluuttaaddee  hhaann  aatttt  hhaannss  ssoonn  sskkuullllee  ttaa  öövveerr..  MMaammaannwwaa  hhööllll  eenn  ooffffiicciieellll  

cceerreemmoonnii,,  oocchh  lliikkssoomm  vvii  hhaarr  iinnvviiggnniinngg  aavv  vvåårr  kkuunngg,,  hhaarr  ddee  eenn  iinnvviiggnniinngg  aavv  ssiinn  nnyyaa  DDaattuu..  DDeenn  uunnggaa  

ppaappppaann  MMaavviinn  kkoomm  aatttt  bbllii  DDaattuu  MMaavviinn,,  hhöövvddiinngg  öövveerr  MMaammaannwwaa  ii  AAddllaayy  oocchh  PPaannttuukkaann..  TTiillllssaammmmaannss  

mmeedd  DDaattuu  BBeerrttiinngg  äärr  hhaann  eenn  aavv  ttvvåå  hhöövvddiinnggaarr  ii  oommrrååddeett..  HHaann  hhaarr  eeggeenn  bbeettjjäänntt  ii  MMaammaannwwaassttaammmmeenn,,  

mmeenn  fföörr  aatttt  fföörrssöörrjjaa  ssiigg,,  ffaammiilljjeenn  oocchh  ssttaammmmeenn  hhaarr  hhaann  ttaaggiitt  aarrbbeettee  ii  ddeett  nnäärrlliiggggaannddee  ggrruuvvbboollaaggeett  VVTTPP..  

SSaammmmaa  bboollaagg  ssoomm  mmiinn  eeggeenn  ssvvååggeerr  äärr  aannssttäälllldd  ii..  

  

II  MMaammaannwwaa  ggåårr  iinnttee  llöönneenn  ttiillll  ddeenn  eeggnnaa  ffaammiilljjeenn,,  uuttaann  aallllaa  

mmäänn  llääggggeerr  ssaammmmaann  ssiinnaa  iinnkkoommsstteerr  oocchh  ddeessssaa  fföörrddeellaass  ssåå  

aatttt  aallllaa  hhaarr  mmaatt  oocchh  vvaadd  mmaann  bbeehhöövveerr..  EEnn  ggoodd  mmeettoodd  ssoomm  

hhåålllleerr  ssaammmmaann  ssttaammmmeenn,,  mmeenn  ssoomm  fföörrssvvåårraarr  hhjjäällppaarrbbeettee  

lliikknnaannddee  vvåårrtt,,  eefftteerrssoomm  vvii  iinnttee  kkaann  iinnrriikkttaa  oossss  ppåå  eetttt  bbaarrnn  

eelllleerr  eenn  ffaammiilljj,,  uuttaann  mmååssttee  aarrbbeettaa  mmeedd  bbrreedddd  ttiillll  hheellaa  

ssttaammmmeenn..  

  

TTiillllssaammmmaannss  mmeedd  MMaavviinn  hhaarr  vvii  ddoocckk  kkuunnnnaatt  ddeellaa  ggrruuppppeenn  ii  

ddee  ssoomm  kkaann  ttaa  eemmoott  uuttbbiillddnniinngg  oocchh  ddee  ssoomm  mmååssttee  aarrbbeettaa..  

MMaavviinn  ggeerr  vvii  ffoorrttllööppaannddee  rråådd  oocchh  uuttbbiillddnniinngg  hhuurr  hhaann  kkaann  

ssaammaarrbbeettaa  mmeedd  oolliikkaa  oorrggaanniissaattiioonneerr  ii  ssaammhhäälllleett..  22000088  nnäärr  

jjaagg  kkoomm  hhaaddee  mmaann  ttvviinnggaattss  llääggggaa  nneerr  uuttbbiillddnniinnggeenn  

ttiillllffäälllliiggtt  eefftteerrssoomm  mmåånnggaa  fföörräällddrraarr  vvaalltt  aatttt  ggee  ssiigg  uupppp  ii  

bbeerrggeenn  fföörr  aatttt  fföörrssöörrjjaa  ssiigg..  MMaavviinn  vviillllee  ggee  ssttaammmmeenn  

uuttbbiillddnniinngg  ii  sskkoollaann  mmeenn  eefftteerrssoomm  jjoorrddeenn  ii  AAddllaayy  iinnttee  äärr  bbrraa  



aatttt  ooddllaa  ii  vvaallddee  DDaattuu  BBeerrttiinngg  aatttt  ffllyyttttaa  uupppp  ii  PPaannttuukkaann  iiggeenn,,  vvaarrfföörr  eenn  sspplliittttrriinngg  llåågg  fföörr  hhaannddeenn..  BByyrrååddeett  

ii  AAddllaayy  hhaarr  bbeerreetttt  eetttt  oommrrååddee  ssoomm  sskkaa  bbeeaarrbbeettaass  fföörr  aatttt  ggee  mmööjjlliigghheett  ttiillll  ssttaammmmeenn  aatttt  ooddllaa  ssiinnaa  öörrtteerr  oocchh  

ggrröönnssaakkeerr,,  mmeenn  pp..gg..aa..  ddee  oolliikkaa  ggrruuvvbboollaaggeenn  ssoomm  ssttaarrttaatt  vveerrkkssaammhheett  hhaaddee  nnååggoott  aannnnaatt  aallvvaarrlliiggtt  hhäänntt..  

  

EEfftteerrssoomm  ssttaammmmaarrnnaa  äärr  sskkyyddddaaddee  eennlliiggtt  llaagg,,  oocchh  aatttt  ddeerraass  nnaattuurrlliiggaa  bboooommrrååddeenn  iinnttee  ffåårr  rröörraass  eelllleerr  

fföörrssttöörraass,,  bbeettaallaarr  bboollaaggeenn  iinn  kkaappiittaall  ssoomm  sskkaa  aannvväännddaass  fföörr  ssttaammmmaarrnnaass  uuttvveecckklliinngg  ssaammtt  ååtteerrssttäällllaannddee  aavv  

nnaattuurreenn  eefftteerr  ggeennoommfföörrddaa  aarrbbeetteenn..  VVii  hhooppppaass  aatttt  kkuunnnnaa  bbiiddrraa  mmeedd  aatttt  öövveerrvvaakkaa  aatttt  ddeettttaa  sskkeerr  oocchh  aatttt  

iinnttee  nnååggoonn  sskkaa  bbllii  lliiddaannddee  aavv  ddeettttaa..  

  

DDoocckk  vvaarr  eenn  fföölljjdd  aavv  ddeennnnaa  ggeenneerroossiitteett  ttiillll  ssttaammmmaarrnnaa,,  aatttt  ffoollkk  aannmmäällddee  ssiigg  vvaarraa  ttiillllhhöörraannddee  oolliikkaa  

ssttaammffoollkk..  MMaannoobboo  äärr  ppooppuulläärraasstt,,  eefftteerrssoomm  ddee  lliikknnaarr  aannddrraa  FFiilliippppiinneerr..  DDeettttaa  fföörr  aatttt  ddee  vviillll  hhaa  ddeell  ii  ddee  

ppeennggaarr  oocchh  ddeenn  hhjjäällpp  ssoomm  bbeettaallaass  uutt  oocchh  ggeess  mmåånnaattlliiggeenn  vviiaa  ddee  oolliikkaa  bboollaaggeenn..  VVii  hhaarr  ttyyvväärrrr  

eerrffaarreennhheetteenn  aavv  eenn  ssååddaann  ffaallsskk  ppeerrssoonn  ssoomm  tt..oo..mm..  äärr  uunnddeerr  uuttrreeddnniinngg  nnuu  ii  ddeett  aatttt  hhaann  hhaarr  eenn  cchheeffssppoosstt  

iinnoomm  kkoommmmuunneenn,,  oocchh  vvaarrss  aarrbbeettee  äärr  aatttt  fföörrddeellaa  ppeennggaarrnnaa  mmeellllaann  ddee  ttvvåå  ssttaammmmaarrnnaa  ii  AAddllaayy,,  MMaannoobboo  

oocchh  MMaammaannwwaa..  DDoocckk  hhaarr  iinnttee  MMaammaannwwaa  ffååtttt  nnååggoonn  ddeell  aallllss,,  ssaammtt  hhaarr  ddee  nneekkaattss  uuttbbiillddnniinngg  oocchh  hhjjäällpp  

vvaarrfföörr  hhaann  bbrryytteerr  mmoott  bbååddee  FFiilliippppiinnsskk  llaagg  oocchh  mmäännsskklliiggaa  rräättttiigghheetteerr..  

  

DDeettttaa  hhaarr  lleetttt  ttiillll  aatttt  iinnggeenn  hhaarr  bbrryytttt  ssiigg  oomm  MMaammaannwwaa..  TT..oo..mm..  ddeenn  mmeeddaarrbbeettaarree  vvii  hhaafftt  fföörr  MMaammaannwwaa  

hhaarr  hhooppppaatt  aavv  ddeettttaa  aarrbbeettee  oocchh  vvii  hhaarr  ööppppnnaatt  vvaadd  vvii  kkaallllaarr  ””KKiiddss  cclluubb””  ii  AAddllaayy,,  ssoomm  iinnnneebbäärr  aatttt  

ffaaddddeerrbbaarrnneennss  fföörräällddrraarr  bbiillddaarr  rråådd  oocchh  ssaammaarrbbeettaarr  oomm  hhuurr  vvii  kkaann  hhjjäällppaa  ddeemm  bbäässtt  mmeedd  ffaaddddeerrppeennggaarrnnaa..  

  

EEfftteerrssoomm  MMaammaannwwaa  äärr  mmyycckkeett  ssvvåårraa  aatttt  aarrbbeettaa  mmeedd  ((ssee  äävveenn  aarrttiikkeell  oomm  ööggoonnssppeecciiaalliisstt)),,  äärr  ddeett  ffåå  ssoomm  

kkaann  oocchh  hhaarr  ttåållaammooddeett  aatttt  hhjjäällppaa  ddeemm..  BByyrrååddeett  hhaarr  kkäänntt  ssiigg  uuttaann  bbeeffooggeennhheett  pp..gg..aa..  ddeett  mmiissssfföörrssttåånndd  ssoomm  

rrååtttt  pp..gg..aa..  bbeeddrraaggaarreenn  ssoomm  hhäärrjjaatt..  JJaagg  hhaarr  ppeerrssoonnlliiggeenn  ttaallaatt  mmeedd  ddeenn  hhööggssttaa  ddiirreekkttöörreenn  fföörr  NNCCIIPP,,  ii  

BBuuttuuaann,,  oocchh  hhaann  hhaarr  bbeetttt  oossss  aatttt  ssee  ttiillll  aatttt  MMaammaannwwaa  kkoommmmeerr  iinn  mmeedd  ooffffiicciieellllaa  kkllaaggoommååll..  BByyrrååddeett  ii  

AAddllaayy  bbeessttäämmddee  oonnssddaaggeenn  ddeenn  2299  aapprriill  aatttt  äävveenn  ddee  ssäännddaa  iinn  iinnffoorrmmaattiioonn  fföörr  aatttt  ffåå  vväägglleeddnniinngg  ii  ddeettttaa  

aarrbbeettee..  

  

FFTTMMWW  ffiicckk  fföörrffrrååggaann  ffrråånn  DDaattuu  MMaavviinn  ddeenn  1188  aapprriill  oomm  vvii  

kkuunnddee  hhjjäällppaa  hhaannss  ddootttteerr  ssoomm  vvaarr  ssjjuukk..  EEfftteerrssoomm  eetttt  aavv  vvåårraa  

ffaaddddeerrbbaarrnn  hhöörr  ttiillll  hhaannss  ffaammiilljj,,  bbeesslluuttaaddee  ssttyyrreellsseenn  aatttt  

hhjjäällppaa  lliillllaa  AAnnggeell..  RReeddaann  ppåå  ssöönnddaaggeenn  ddeenn  1199  aapprriill  vvaarr  vvii  

ttiillll  bbaarrnnllääkkaarreenn  ii  CCaannttiillaann  ttiillllssaammmmaannss  mmeedd  hheennnneess  

mmaammmmaa  BBeeaauuttyy..  

  

DDeett  vvaarr  mmiinn  ffrruu  ssoomm  hhaafftt  kkoonnttaakktt  mmeedd  MMaammaannwwaa  eefftteerrssoomm  

vvii  hhaarr  aaffffäärr  ddee  hhaannddllaarr  ii,,  oocchh  vvii  äärr  ii  ddee  nnäärrmmaassttee  ggrraannnnaarr..  

MMeedd  mmiinn  ffrruu  JJoovvyy,,  MMaavviinnss  ffrruu  BBeeaauuttyy  oocchh  lliillllaa  AAnnggeell  ppåå  

mmoottoorrccyykkeellnn  kköörrddee  jjaagg  iinn  ttiillll  llääkkaarreenn  ii  CCaannttiillaann  ssoomm  

kkoonnssttaatteerraaddee  vvaadd  pprroobblleemmeett  mmeedd  AAnnggeell  vvaarr..  HHoonn  vvaarr  

uunnddeerrnnäärrdd..  

  

TTiillllssaammmmaannss  bbeessttäämmddee  JJoovvyy  oocchh  BBeeaauuttyy  aatttt  JJoovvyy  sskkuullllee  

hhjjäällppaa  hheennnnee  aatttt  ggee  nnäärriinngg  oocchh  mmeeddiicciinn  ddaagglliiggeenn..  EEfftteerrssoomm  

MMaammaannwwaa  iinnttee  kkllaarraarr  aavv  aatttt  ggee  iinnddiivviidduueellll  hhjjäällpp  uuttaann  aatttt  

aannddrraa  mmeeddlleemmmmaarr  oocckkssåå  kkoommmmeerr  aatttt  ttaa  aavv  mmeeddiicciinneenn,,  ssåågg  

vvii  aatttt  eennddaa  uuttvvääggeenn  aatttt  rrääddddaa  lliivveett  ppåå  lliillllaa  AAnnggeell  vvaarr  aatttt  mmiinn  

ffrruu  bbllaannddaaddee  ttiillll  ddeenn  mmäännggdd  mmjjööllkk  oocchh  vviittaammiinnttiillllsskkootttt  ssoomm  

kkrräävvddeess  fföörr  ddaaggeenn  oocchh  ggaavv  BBeeaauuttyy  vvaarrjjee  mmoorrggoonn..  JJoovvyy  

ttaallaaddee  oomm  oocchh  vviissaaddee  nnäärr  oocchh  hhuurr  AAnnggeell  sskkuullllee  ffåå  ssiinnaa  

ttiillllsskkootttt,,  mmeenn  oocckkssåå  aatttt  hhoonn  mmååssttee  äättaa  mmeerr  äänn  bbaarraa  rriiss..  HHoonn  

mmååssttee  ffåå  nnäärriinnggssrriikkttiigg  mmaatt  ttiillll  rriisseett..  

  

  



DDeettttaa  ggjjoorrddee  ddee  ttiillllssaammmmaannss  ddaagglliiggeenn,,  oocchh  eefftteerr  ttvvåå  ddaaggaarr  ssaa  JJoovvyy  aatttt  bbaarrnneett  åått  bbäättttrree  oocchh  ssåågg  ppiiggggaarree  

uutt,,  mmeenn  ffrreeddaaggeenn  ddeenn  2244  aapprriill  hhäännddee  nnååggoott  oocchh  AAnnggeell  vvaarr  ssåå  ddåålliigg  aatttt  fföörräällddrraarrnnaa  ttoogg  hheennnnee  ttiillll  ddeett  

aallllmmäännnnaa  ssjjuukkhhuusseett  ii  MMaaddrriidd..  AAvv  vvaadd  JJoovvyy  ffååtttt  vveettaa  aavv  mmeeddlleemmmmaarr  ii  ffaammiilljjeenn  oocchh  ssttaammmmeenn  hhaaddee  AAnnggeell  

ffååtttt  ssvvåårrtt  aatttt  aannddaass..  DDee  hhaaddee  ddåå  ggeetttt  hheennnnee  öörrtteerr  oocchh  llååttiitt  hheennnnee  iinnaannddaass  rröökk  fföörr  aatttt  uunnddeerrlläättttaa  

aannddnniinnggeenn..  

  

DDeettttaa  äärr  eetttt  aavv  ddee  aallvvaarrlliiggaarree  pprroobblleemmeenn  mmeedd  ssttaammmmeenn,,  oocchh  mmeedd  aannddrraa  ssttaammmmaarr  mmeedd  fföörr  ddeenn  ddeelleenn,,  aatttt  

ddee  hhaarr  eeggnnaa  mmeeddiicciinnmmäänn//kkvviinnnnoorr  ssoomm  iinnttee  aacccceepptteerraarr  mmooddeerrnn  mmeeddiicciinn  oocchh  rrååddggiivvnniinngg  uuttaann  hhaarr  eeggnnaa  

llöössnniinnggaarr  ppåå  pprroobblleemm  ssoomm  uuppppssttåårr..  MMåånnggaa  ggåånnggeerr  fföörrssvvåårraass  ssiittuuaattiioonneenn,,  bbaarrnneenn  lliiddeerr  oocchh  vvii  hhaarr  ssvvåårrtt  

aatttt  nnåå  ffrraamm  mmeedd  kkoorrrreekktt  vvåårrdd  eefftteerrssoomm  fföörräällddrraarrnnaa  äärr  uunnddeerr  ttrraaddiittiioonneellllaa  cceerreemmoonniieerrss  mmaakktt..  

  

ÅÅtteerriiggeenn  ttoogg  jjaagg  mmoottoorrccyykkeellnn..  DDeennnnaa  ggåånngg  mmeedd  JJoovvyy  ssaammtt  eenn  ssllääkkttiinngg  ttiillll  bbaarrnneett  oocchh  ååkkttee  iinn  ttiillll  

MMSSWWDD,,  vviillkkeett  äärr  kkoommmmuunneennss  ssoocciiaallfföörrvvaallttnniinngg..  DDee  äärr  aannssvvaarriiggaa  fföörr  aatttt  ssjjuukkhhuussrrääkknniinnggeenn  bblliirr  bbeettaalldd,,  

mmeenn  eefftteerrssoomm  ddee  rreesstt  uuttaann  oorrddiinnaattiioonn  ffrråånn  llääkkaarree  mmååssttee  ddeett  bbeevviissaass  vviillkkeenn  kkoommmmuunn  ddee  äärr  iiffrråånn  ssåå  aatttt  

rrääkknniinnggeenn  sskkaa  bbllii  bbeettaalldd..  JJaagg  vvaarr  oorroolliigg  aatttt  bbaarrnneett  iinnttee  sskkuullllee  ffåå  kkoonnsseekkvveenntt  vvåårrdd  mmeedd  aannlleeddnniinngg  aavv  aatttt  

ssjjuukkhhuusseett  kkaannsskkee  sskkuullllee  mmiissssttäännkkaa  aatttt  ddeett  iinnttee  ffiinnnnss  ttääcckknniinngg  fföörr  rrääkknniinnggeenn..  PPåå  ssoocciiaallfföörrvvaallttnniinnggeenn  

ttaallaaddee  ddee  ddoocckk  oomm  aatttt  ddee  ttääcckkeerr  MMaammaannwwaa  ttiillll  110000  %%  pp..gg..aa..  ddeerraass  pprroobblleemm  ii  ssaammhhäälllleett  ii  öövvrriiggtt..  VVii  

ttaallaaddee  vviiddaarree  mmeedd  vvaarraannddrraa  oocchh  öövveerreennsskkoomm  aatttt  ssaammfföörraa  vvåårraa  rreessuurrsseerr  iinnoomm  FFTTMMWW  mmeedd  MMSSWWDD  fföörr  aatttt  

hhjjäällppaa  bbyyrrååddeett  ii  AAddllaayy  aatttt  nnåå  aallllaa  aannaallffaabbeetteerr  oocchh  ssttaammffoollkk..  

  

FFöörr  AAnnggeell  kkoomm  ddoocckk  hhjjäällppeenn  fföörr  sseenntt..  

HHoonn  aannddaass  iinnttee  lläännggrree..  DDeenn  äännggeell  ssoomm  bbaarrnneett  hhaarr  ssoomm  

ssttäännddiiggtt  sseerr  GGuuddss  aannssiikkttee  oocchh  fföörrssvvaarraarr  vvaarrjjee  bbaarrnn,,  hhäämmttaaddee  

hheemm  AAnnggeell  ttiillll  hhiimmmmeelleenn  ssaammmmaa  ddaagg..  

  

VVii  hhjjäällppttee  ffaammiilljjeenn  mmeedd  mmaatt  oocchh  lliittee  ppeennggaarr  ssaammtt  hhaarr  

hheennnneess  ööddee  sseetttt  ttiillll  aatttt  ssoocciiaallttjjäännsstteenn  oocchh  bbyyrrååddeett  eennaattss  mmeedd  

oossss  ii  aarrbbeetteett  aatttt  hhjjäällppaa  ddee  ffaattttiiggaassttee  bbllaanndd  ddee  ffaattttiiggaa..  MMeenn  

AAnnggeell  ffiicckk  iinnttee  vvaarraa  kkvvaarr..  HHoonn  vvaarr  eennddaa  bbaarrnneett  ttiillll  DDaattuu  

MMaavviinn  oocchh  BBeeaauuttyy  oocchh  ddee  äärr  nnuu  uuttaann  bbaarrnn..  TTiillll  sskkiillllnnaadd  

mmeedd  aannddrraa  ffaammiilljjeerr  ii  FFiilliippppiinneerrnnaa  ssoomm  hhaarr  mmåånnggaa  bbaarrnn,,  hhaarr  

ddee  llaammssllaaggiittss  aavv  ssoorrgg..  

  

  

KKaann  dduu  hhjjäällppaa  oossss  aatttt  ssee  ttiillll  aatttt  ddeett  iinnttee  sskkeerr  fflleerr  ffaammiilljjeerr??  

  

DDiinn  ggååvvaa  ttiillll  uuttbbiillddnniinngg  eelllleerr  MMaammaannwwaassttaammmmeenn  rrääddddaarr  lliivv..  VVii  ssaakknnaarr  ssttaammffaaddddrraarr..  KKäännnneerr  dduu  nnååggoonn  

ssoomm  vviillll  bbllii,,  ssåå  rreekkoommmmeennddeerraa  ggäärrnnaa  ttiillll  oossss..  

  

  

VVUUXXEENNUUTTBBIILLDDNNIINNGG  

  

UUttiiffrråånn  ddee  hhäännddeellsseerr  vvii  uupppplleevvtt  ii  FFiilliippppiinneerrnnaa  oocchh  ssoomm  jjaagg  bbeerräättttaatt  oomm  ii  vvåårraa  nnyyhheettssbbrreevv  ddeettttaa  åårr,,  hhaarr  eenn  

uuttbbiillddnniinnggssppllaann  bböörrjjaatt  ttaa  ffoorrmm..  TTaacckk  vvaarree  aatttt  ttvvåå  aavv  vvåårraa  nnyyaa  mmeeddlleemmmmaarr  ii  ssttyyrreellsseenn  äärr  lliicceennsseerraaddee  

vvuuxxeennuuttbbiillddaarree,,  hhaarr  eenn  mmåålliinnrriikkttaadd  fföörrhhaannddlliinngg  ääggtt  rruumm  uunnddeerr  vvåårreenn  mmeedd  lläärraarree  ii  aannddrraa  oommrrååddeenn,,  

hhöövvddiinnggaarr,,  bbyyrråådd,,  ggrruuvvbboollaagg,,  ssoocciiaallfföörrvvaallttnniinnggaarr  oocchh  kkoommmmuunneerr..  

  

JJaagg  vviillll  uuttrryycckkaa  aatttt  ddeett  bböörrjjaarr  kkllaarrnnaa  fföörr  aallllaa  ppaarrtteerr  ii  ssaammhhäälllleett  hhuurr  vviikkttiiggtt  ddeett  äärr  aatttt  vvaarrjjee  kkoommmmuunn  oocchh  

ssttaaddssddeellssfföörrvvaallttnniinngg  ((bbyyrråådd))  hhaarr  eenn  eeggeenn  uuttvveecckklliinnggssppllaann  aatttt  fföölljjaa..  DDeennnnaa  ppllaann  kkaann  hhjjäällppaa  oolliikkaa  

oorrggaanniissaattiioonneerr  aatttt  ssaammoorrddnnaa  ssiitttt  aarrbbeettee  ttiillll  ddeett  bbäässttaa  fföörr  ddee  bbooeennddee  ii  oommrrååddeett..  

  

CCAARRAAGGAA--rreeggiioonneenn  mmeedd  SSuurriiggaaoo  ddeell  SSuurr  oocchh  AAgguussaann  ddeell  SSuurr  äärr  bbllaanndd  ddee  aallllrraa  ffaattttiiggaassttee  oocchh  

uunnddeerruuttvveecckkllaaddee  ii  llaannddeett,,  oocchh  ddeett  mmååssttee  rrååddaa  eennhheett  fföörr  aatttt  nnåå  ssyynnlliiggaa  ffrraammsstteegg..  

II  FFiilliippppiinneerrnnaa  ffiinnnnss  eenn  ppooppuullaattiioonn  aavv  uurrsspprruunnggssffoollkk,,  ss..kk..  ssttaammffoollkk  ttiillll  eenn  ttoottaall  ffoollkkmmäännggdd  aavv  1100  880000  000000  



((ttiioo  mmiilljjoonneerr  ååttttaa  hhuunnddrraa  ttuusseenn))..  DDeett  äärr  jjäämmfföörreellsseevviiss  hheellaa  SSvveerriiggeess  bbeeffoollkknniinngg  pplluuss  660000  000000  ssoomm  äärr  

mmeerr  eelllleerr  mmiinnddrree  aannaallffaabbeetteerr  eelllleerr  ii  mmiinnoorriitteettssllääggee  ii  FFiilliippppiinneerrnnaa,,  uuppppddeellaaddee  ii  eenn  mmäännggdd  aavv  oolliikkaa  

ssttaammmmaarr,,  oocchh  aavv  aallllaa  rreelliiggiioonneerr..  

VVii  sseerr  ffrraammfföörr  aalllltt  aatttt  fföörrssttååeellssee  mmååssttee  ggeess  ii  pprraakkttiisskkaa  uuttbbiillddnniinnggaarr  hhuurr  fföölljjaannddee  llaaggaarr  sskkaallll  kkuunnnnaa  

ttiillllggooddoossee  aallllaa  ii  ssaammhhäälllleett  vviiaa::  

  

11..  MMäännsskklliiggaa  rräättttiigghheetteerr  

22..  BBaarrnnkkoonnvveennttiioonneenn  

33..  VVåålldd  mmoott  kkvviinnnnoorr  ssaammtt  lliikkaabbeerräättttiiggaannddee  

  

VVii  hhooppppaass  aatttt  FFTTMMWW  sskkaa  kkuunnnnaa  sskkaappaa  uuttbbiillddnniinnggssppaakkeett  ii  ssaammaarrbbeettee  mmeedd  DDeeppEEdd  ((DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  

EEdduuccaattiioonn)),,  MMSSWWDD  ((kkoommmmuunnaallaa  ssoocciiaallfföörrvvaallttnniinnggeenn)),,  DDSSWWDD  ((pprroovviinnssiieellllaa  ssoocciiaallfföörrvvaallttnniinnggeenn))  ssaammtt  

ddee  llookkaallaa  kkoommmmuunneerr,,  kkyyrrkkoorr  oocchh  oorrggaanniissaattiioonneerr  ssoomm  vviissaatt  iinnttrreessssee..  

  

DDeenn  ddeell  ssoomm  aavvsseerr  kkoommmmuunnaalltt  ssaammaarrbbeettee  ii  ffaaddddeerrppeennggeenn  ggåårr  bbll..aa..  ttiillll  ddeennnnaa  uuttbbiillddnniinnggssvveerrkkssaammhheett..  

  

DDuu  kkaann  äävveenn  ggee  rriikkttaaddee  bbiiddrraagg  ttiillll  vvåårr  uuttbbiillddnniinnggssvveerrkkssaammhheett  vviiaa  vvåårrtt  kkoonnttoo  mmäärrkktt  EEDDPP22000000  eelllleerr  ssoomm  

vviissaass  ppåå  vvåårr  hheemmssiiddaa..  

  

PPåå  bbiillddeenn  sseess  JJeennnniiffeerr  UUrrqquuiiaa,,  vvåårr  nnyyaa  

fföörräällddrraarreepprreesseennttaanntt  ii  FFTTMMWW  ttiillllssaammmmaannss  mmeedd  

JJoovveellyynn  KKllaavveenneessss  ggee  FFTTMMWWss  ggååvvaa  ttiillll  AAnnggeellss  

mmaammmmaa  BBeeaauuttyy  oocchh  MMaavviinnss  ssyysstteerr..  

  

DDee  ffrraammfföörr  ssiitttt  ttaacckk  fföörr  ssiinnaa  ssppoonnssoorreerrss  ssttöödd  ii  

ssiinn  ssttoorraa  ssoorrgg..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

MMeedd  ddeettttaa  ttaacckkaarr  jjaagg  fföörr  ddeennnnaa  ggåånngg  oocchh  ffrraammfföörr  mmiitttt  oocchh  mmiinnaa  mmeeddaarrbbeettaarreess  vvaarrmmaa  ttaacckk  fföörr  ddiitttt  

eennggaaggeemmaanngg..  BBookkaa  ggäärrnnaa  rreeddaann  nnuu  eetttt  bbeessöökk  ppåå  TToorrpp  ii  ssoommmmaarr..  ddeett  lliiggggeerr  uuttaannfföörr  ÖÖrreebbrroo  oocchh  mmeerr  

iinnffoorrmmaattiioonn  kkaann  ffååss  vviiaa  EEFFKK,,  ÖÖrreebbrroommiissssiioonneenn  eelllleerr  SSvveennsskkaa  BBaappttiissttkkyyrrkkoorr..  

  

OObbsseerrvveerraa  aatttt  vvii  ffiinnnnss  ppåå  TToorrpp  ii  mmiiddssoommmmaarrvveecckkaann  1155  ––  1199  jjuunnii!!  

  

  

  

GGuuddss  ffrriidd  

  

  

  

  

TThhoorr  KKllaavveenneessss  

  

  

AAddllaayy,,  CCaarrrraassccaall    tthhoorr@@ttrriibbeemmiissssiioonn..ccoomm  

88331188  SSuurriiggaaoo  ddeell  SSuurr    ++6633  992299  880033  66663388  

PPhhiilliippppiinneess  

  

mailto:thor@tribemission.com


  

  

  

  

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  

 

 

FILIPINO TRIBE MISSION SWEDEN 

Org. Nr: 802422-2393 ftms@tribemission.com 

Att: Klaveness 

Norreväg 11/46 Ordförande Bodil Klaveness: klaveness21@hotmail.com 

233 39 Svedala Kassör Rosauro Maniquis: ro_cee@yahoo.se eller 

Sverige rosauro@tribemission.com 

 

Kontoinformation: 

Pg: 418296-0 

Bg 5495-2361 

Bank account: 9960 420418 2960 

IBAN: SE31 9500 0099 6042 0418 2960 

BIC-Code (SWIFT): NDEASESS 

 

http://www.tribemission.com/
mailto:ftms@tribemission.com
mailto:klaveness21@hotmail.com
mailto:ro_cee@yahoo.se
mailto:rosauro@tribemission.com

