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Kära Fadder/Sponsor/läsare 

 

Det är bara knappa timmar och dagar kvar av det intressanta och innehållsrika året 2010, varför jag vill 

passa på att skicka en Jul och Nyårshälsning. 

 

Vi har berättat tidigare att år 2007 var inte bara ett historiskt år för oss inom FTMS och FTMW utan för 

hela Filippinerna! 

Hur kan det komma sig? Jo, därför att det inte har visats någonstans att någon organisation tidigare 

samlat en hel stams barn, komplett utbildat dem, registrerat dem, samt tagit hand om föräldrarnas 

vidareutbildning. 

 

Detta arbete som du har kunnat ta del av i tidigare nyhetsbrev och 

även läst om på Internet, är ett arbete som utvecklats sedan april 2006 

och har nu resulterat i ett omfattande barnomsorgsarbete i Södra 

Filippinerna. 



Eftersom ytterligare familjer flyttat in p.g.a. vårt 

gemensamma arbete med Mamanwa, Manobo och lokala 

regeringsorgan såsom skolverk och socialförvaltning samt en 

del kommuner, innebär att människor i regionen upplever 

mer glädje och trygghet än vi klarar av att förmedla till er.  

 

Visst är det fortfarande svårt men en trygghet börjar forma 

vårt arbete. Folk vet att vi kommer tillbaka regelbundet och 

de börjar våga anförtro oss saker de vill veta eller kunna mer 

om, och då inte i egenskap av tiggeri utan för en bättre 

utveckling. 
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Under 2010 har vi fått in mer pengar än tidigare till våra projekt som avser olika former av vårdhjälp till 

barn, ungdomar och familjer, vilket vi är enormt tacksamma för. 

 

ÖGON 

Mareth Zalazar (bilden) har tack vare en större donation 

tillsammans med många små, snabbt fått sin fond fylld och vi 

har påbörjat förberedelserna för att se till att hon får sin 

hornhinnetransplantation. 

 

Vi kommer att redovisa mer om detta under resans gång. Det 

kommer inte av vara helt enkelt som ni kommer att se, men vi 

hoppas att det blir bra till slut. Leveranstiden av horhinna efter 

måttagning beräknas till två månader, men det är svårt att sia 

när det är till barn. 

 

 

SKOLMAT 

Vi har startat ett skolmatsprogram tillsammans med Jovelyn 

Klaveness, som har tagit sig an fem duktiga ungdomar från 

Mamanwastammen. De har, tillsammans med de fadderbarn 

som finns i byn, haft tillfälle under hösten att komma, först på 

morgonen, sedan till lunch, förutsatt att de varit på sina 

lektioner. 

 

Det har fungerat bra men inte friktionsfritt. Det var svårt i 

början att föräldrarna skulle förstå att barnen faktiskt behöver 

mat innan de går till skolan för att ha näring i kroppen. 

Föräldrarna ville att även de skulle ha, när det inte gick, ville de 

att alla syskon skulle få, men det har vi inte budget för. 

Därför vill vi satsa på ett komplett skolmatsprogram som 

involverar alla skolorna och deras personal. Vi har redan blivit 

lovade plats på skolområdet, och kommunen ska bygga själva 

matsalen om vi kan leda projektet. Detta enligt tidigare beslut i 

byrådet per 2004/2005. 

 

 



Det är meningen att vi ska vara med i projektet de första två 

åren initialt. Under denna tid ska kommunen lära sig budgetera 

och driva det, kopiera det till angränsande skolor i kommunen, 

för att vi sedan ska kunna gå vidare till nästa kommun och 

börja om där. Allt för att fler skolor ska kunna ge mat till alla 

skolbarn, eftersom de flesta inte får tillräckligt, eller en för 

ensidig kost. 

 

Eftersom vi befinner oss i en av de fattigaste provinserna i hela 

Filippinerna, är det ett mycket tungt arbete, eftersom man 

behöver överbevisa beslutsfattare, föräldrar, stamhövdingar och 

andra hela tiden att det hjälper att äta rätt för att må bättre, men eftersom erfarenheterna saknas måste vi 

statuera exempel genom dem som initialt vågar lita på oss. Därför är vi glada att kunna se att 

Mamanwabarnen lyckas väl och ligger i topp när det gäller betyg i skolan. 
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Det nya året ser redan lovande ut. 

Vi har redan bokat en föreläsning den 17 februari på Sirius-orden, och vi hoppas att många (kanske du?) 

vill ansluta sig till vårt nya projekt Skolmatsfadder. 

 

Som Skolmatsfadder stöder man ett projekt i Adlay, Carrascal, Surigao del Sur för att ge mat varje dag 

till barnen i förskolan, grundskolan och High school (vidaregående). Avgiften är frivillig från 50 kronor 

i månaden och uppåt. 

 

 

Vi kommer parallellt med att vi håller föredrag i Sverige, Danmark och Norge, att söka en näringsexpert 

i Filippinerna som kan hjälpa oss att utbilda föräldrar och skolpersonal om rätt kost. 

Om du har kunskap om vilka frukter, grönsaker, bär m.m. och deras vitaminer, så kan du hjälpa oss 

härifrån genom att hjälpa oss bygga en tallriksmodell med hänvisning till de frukter och bär som finns 

tillgängligt i Filippinerna. Detta för att underlätta för fattiga föräldrar att förstå hur de kan kombinera en 

bra måltid, oavsett när på dagen. 

 

 

Detta lite kort om hur året har varit och vad som kommer. 

Vi ser fram mot ett fortsatt gott samarbete med dig, och berätta gärna om oss för dina vänner och 

bekanta så att även de kan vara med att skapa en stabil grund för skolbarnen. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

 

Thor Klaveness 

Kassör 

 

 

FTMS Philippines     FTMS Europe 
Adlay, Carrascal     Norreväg 11/46 

8318 Surigao del Sur     S23393 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 Andreas Eklund: andreas@tribemission.com 

233 39 Svedala Kassör Thor Klaveness: thor@tribemission.com 

Sverige 

 

Kontoinformation: 

Pg: 418296-0 

Bg 5495-2361 

Bank account: 9960 420418 2960 

IBAN: SE31 9500 0099 6042 0418 2960 

BIC-Code (SWIFT): NDEASESS 
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