FTMS
Filipino Tribe
Mission
Sweden

NYHETSBREV
Nr 1 2009

NYHETER I DETTA NYHETSBREV

1.
2.
3.
4.
5.

Ny styrelse i FTMW
Årsmöte i FTMS
Nygamla projekt drar igång på allvar 2009
Årskontroll av fadderbarnen
Nya satsningar 2009 - 2010

FÖRLÅT!
Eftersom jag fått virus i min dator, har jag inte kunnat uppdatera hemsidan www.tribemission.com
varför informationsflödet varit under all kritik föregående år 2008. Inte förrän i november fick jag
igång den, men nu med Svenska otillgängligt, varför tangentbordet inte fungerar som det ska. Jag har
tyvärr inte haft tid att åtgärda detta innan varför jag ber om ursäkt för detta.
Jag använder två datorer, en som jag redigerar hemsidor och bilder med, och en som jag gör dokument
med (som detta). Problemet har varit att jag inte kan publicera eller komprimera för e-mail med båda.
Jag har mottagit kritik för denna dåliga rapportering och jag är mycket ledsen för detta. Detta till trots
betyder inte att barnen, familjerna och människorna slutat existera, utan de behöver vårt fortsatta stöd,
och jag kommer nu att försöka gottgöra detta med att uppdatera er, som har e-mailadress, månatligen
t.o.m. maj månad, då jag återvänder till Sverige.

TORP-KONFERENSEN
Jag planerar att finnas på konferensen och utställningen i Torp, Närke till midsommarveckan, och de
av er som har vägarna förbi där är hjärtligt välkomna att se uppdateringar live. För de som kommer har
jag en gåva i form av en bränd DVD med klipp från livet i Mindanao och Filippinerna.

NY STYRELSE I FTMW
1. Årsmöte
I detta nyhetsbrev har vi glädjen att presentera den
nya styrelsen. Det var ett lyckat årsmöte som hölls
den 17 januari på konferensanläggningen Oasis
Beachview Resort, Carrascal kommun i Surigao del
Sur. Alla föräldrar till faderbarn i provinserna Surigao
del Sur och Surigao del Norte var närvarande utom ett
barns föräldrar, Agusan del Norte hade representant,
medan ingen kom från Agusan de Sur p.g.a.
missförstånd om hur resan skulle ske (det är ganska
långt och kostsamt för dem).

Föräldrar till fadderbarn får DVD med bilder på sitt barn

Representanter fanns närvarande för stammarna Manobo och Mamanwa i form av hövdingar och
föräldrar till tre barn, samt var representanter med från TMC Taganito Mining Corporation, som också
höll med bil till Mamanwa från Taganito, Surigao del Norte, NCIP National Commission for
Indigenous People i Cantilan Surigao del Sur och Stadsdelsförvaltningen Pagan-tayan i Cantilans
kommun förutom ett antal pastorer från olika kyrkor.
2. Demokrati
Det intressanta som hände under mötets gång, var att föräldrarna som var från olika klasser i samhället,
från stammar utan akademisk utbildning och fattiga Filippiner insåg att de hade rösträtt och förslagsrätt
och var likräknade med de mer välbeställda såsom gruvingenjörer, stadsanställda och pastorer.
De tog detta tillfälle att berätta om sina problem och nya band knöts mellan hövdingar och kommunala
och statliga representanter.
Det leende som spred sig över alla ansikten i lokalen var inspirerande och man började tala öppet med
varandra om hur projekt skulle kunna se ut. På detta sätt kan vi nu samverka med de pengar som du ger
oss och de bidrag som finns från Filippinsk stat och regering (se nygamla projekt drar igång på alvar).
3. Styrelsen och samordnare
Så var det dags att presentera den nya styrelsen, varav somliga är kvar sedan tidigare, men eftersom
nya stadgar togs på detta årsmöte så omvaldes alla enligt de nya stadgarna även om de hade mandat
kvar enligt de gamla.
Följande medlemmar bildar nu styrelse i FTMW:
Befattning FTMW:

Yrke:

Tillhör/representerar stam:

Ordförande
Cholly G. Bat-ao
Tapa, Cantilan

NCIP handläggare i Butuan city
Pastor
Tillhör Manobo

Vice Ordförande
Efren R. Rubenial
Panikian, Carrascal

CRO Community Relations Officer
Lärare inom DepEd
Pastor PMF
Representant för Mamanwa

Kassör
Ricaredo C. Huelma
Magsilom, Cantilan

Lärare inom DepEd
Pastor PMF

Befattning FTMW:
Ledamot
Jennifer Y. Urquia
Adlay, Carrascal
Fadderbarn Adlay
Ledamot
Teodoro A. Bat-ao
Tapa, Cantilan

Ledamot
Luciano A. Omba
Santiago

Yrke:

Tillhör/representerar stam:

Hemmafru

CRO Community Relations Officer
Pastor
Stamhövding Manobo
Tillhör Manobo
Pastor, Bibellärare
Representerar Agusan del Sur
Tillhör Manobo

Ledamot
Elmer Calamba

Tricycle förare

Fadderbarn Madrid, Gacub

SAMORDNARE
AGUSAN DEL SUR
Dessa har inte rösträtt i styrelsen men närvaro och yttranderätt för sina respektive områden.
Namn:
Yrke:
PROSPERIDAD
Romel Dalipe
Pastor
San Vicente, Prosperidad

Tillhör/representerar:

Fadderbarn San Vicente
Flora Mae Dela Cerna
Hemmafru
San Augustin, Prosperidad

Fadderbarn San Augustin
Lorenzo Quintas
Prosperidad

Lärare Xavier College
Pastor
Assembly of God, Pingstkyrkan
Faderbarn Prosperidad

Guadencio “Dodo” Quisil Pastor
Prosperidad
Four Square Church

Medicinska projekt Agusan-provinserna

Namn:

Yrke:

Romulo Fabay
Trento

Pastor
GNCC

Tillhör/representerar:

TRENTO

Fadderbarn Trento
Tillhör Manobo
Charlita Fabay

Pastor
GNCC
Fadderbarn Cebulin, Trento

Det pågår nu internutbildning eftersom vissa är nya, och för första gången har vi representanter från
våra fadderfamiljer.

ÅRSMÖTE I FTMS
Från långt håll(!) har jag hört att Årsmötet 2009 kommer att hållas i Malmö, 15 Mars.
Ifall att du vill delta på detta årsmöte kontakta FTMS styrelse eller kansli på adress eller e-mail som
finns i slutet av detta nyhetsbrev.
Du är alltid välkommen med frågor till oss.

NYGAMLA PROJEKT DRAR IGÅNG PÅ ALLVAR 2009
1. Diabetesklinik i Adlay
Under våren 2008 gjordes en överenskommelse mellan Novo Nordisk A/S i Sverige och Thor
Klaveness att initiera ett samarbete med Dr. Pasaporte i Iloilo för att effektuera etablerandet av en
permanent Diabetes klinik i Adlay, Carrascal, Surigao del Sur.
Ett möte och besök gjordes i Iloilo den 12 juni, 2008 då också Ebenezer Morales, dåvarande
ordförande i FTMW var med. Vi överenskom att sätta ett senare datum med kommunens Mayor och
när Morales kontrollerade med styrelse, doktor och Mayor kom vi att sätta datum till den första veckan
i september, vilket vi beräknade bli 2 - 4 september.
Senare visade det sig att doktorerna hade för mycket att göra med tidigare etableringar samt fann man
att den nationella styrelsen för Diabetes utbildning I Manila utfärdat reseförbud till projekt I
Mindanao, varför detta möte flyttades till den 17 september. Veckan innan detta datum informerade
projekt ledaren att reseförbudet fortfarande inte var hävt varför man flyttade på obestämd tid,
förslagsvis till januari.

Här är det e-mail som var tillsänt oss från projektledaren den 26 augusti, 2008.
Dear Mr. Thor and Pastor,
Greetings!
As previously discussed with Dr. Pasaporte, we have set the travel date to Surigao on Sept. 18-19.
However, I just received a memo from our foundation, coming from the board of trustees, that they
released a travel ban to Mindanao effective last July 18 due to security reasons. Preventing and not
allowing us for any transactions in Mindanao until the conflict in Mindanao will be settled. Thus, this
affects all our centers including our Ozamis site and Kidapawan site.
That's why we have to reschedule our trip to your place until the foundation lifts the travel ban.
For the meantime, allow me time to gather my documents and send you thru this mail so that you will
have data or presentation purposes for your perusal.
Hoping for your kind consideration with this regard
Thank you.
Alvin Nano
NYTT AVTAL
I januari var många tveksamma till om detta projekt skulle gå att genomföra. Vi hade haft årsmöte den
17 januari, delvis var styrelsen ny och vi har kompletterat med nya medarbetare som inte fått
information om klinikens funktion. Svaren har varit knapphändiga från Diabetes teamet, och när även
kommunens ledare, Mayor, var skeptisk, beslutade jag mig att ringa Dr Pasaporte istället för att skriva.
Dr Pasaporte svarade direkt och vi talade om den tvekan som infunnit sig p.g.a. den långa
handläggningstiden. Han berättade att Adlay var i planeringen för mars månad. Vi överenskom att han
skulle be styrelsen att sända ett officiellt brev med detta beslut samt vad som krävs från vår sida för att
vi ska kunna beställa kliniken och starta verksamheten. Anledningen har varit oro för ”krig” i
Mindanao. Som ni vet rapporteras det om kidnappningar från Sulu, men det ligger minst 800km från
här och i en annan ögrupp, men tillhörande regionen.
Jag har under början av februari varit upptagen med att förnya kontakten med inblandade parter och i
detta arbete har jag också knutit nya kontakter med läkarmissioner som arbetar inom andra medicinska
områden. Dessa redovisar jag i under nya projekt i detta nyhetsbrev.
Följande doktorer har visat intresse att hjälpa till och ta ansvar i kliniken.
Doktor:
Dr. Joseph B. Ague
Dr. Uriarte

Profession:
MD
Tandläkare

Kommun:
Carrascal
Cantilan

Kyrkor i Adlay
Jag gjorde presentationer i olika kyrkor under tiden juli och augusti, 2008 i Adlay om den kommande
kliniken tillsammans med Ebenezer Morales och Jovelyn Klaveness som tolkar. Jag återbesökte
representanter för de olika kyrkorna efterhand som jag hade möjlighet och talade om att nya
uppdateringar kommer från Dr. Pasaporte om vad vi ska göra, och hur, för att få igång kliniken i
Adlay. Följande kyrkor är till dags datum informerade.
Kyrka:
Katolska Kyrkan
Pingstkyrkan
GNCC
PMF

Representant:
Primo Uriarte
Nonong Urquia
Sarah Urquia (informellt, hon var närvarande så hon fick besked med)
Ebenezer Morales (på gatan, men han är inte längre intresserad)
Tolkat via Efren Rubenial på möte 15 februari

Måndagen den 9 februari textade jag Dr Pasaporte att få besöka deras nya klinik på Mindanao, belägen
i provinsen Misamis, staden Ozamis, vilken blivit försenad p.g.a. de oroligheter som rådde under förra
året men som nu startats under december. Adlay var föreslagen att komma efter denna klinik.
Dr Pasaporte ringde mig personligen och sa att vi var hjärtligt välkomna, men att han själv inte var där
under den föreslagna tidsperioden 26 februari – 3 mars. Han bad mig återkomma med exakta datum så
att han kunde be ansvarig läkare att visa oss och berätta hur det ska fungera även i Adlay.
Dagen efter sände jag meddelande till honom att datumet var bestämt till den 2 mars och att vi kommer
åtta personer, representerande FTMW.
Vi ser nu fram mot fortsättningen på detta och jag kommer som lovat, följa upp till er som har e-mail,
annars kommer det via brev till andra efter redigering av FTMS kontor i Sverige.

2. Vuxenutbildning till föräldrar och andra intresserade
Detta är ett intressant kapitel.
Vi har länge talat om att ge fortbildning till föräldrar till fadderbarn och deras grannar, där vi når
faddrar som tar ansvar för fadderbarn. Nu har vi genom våra nya ledamöter, vice ordförande Efren
Rubenial och kassören Ric Huelma hittat den definitiva lösningen hur detta ska gå till. Efren och Ric är
utbildade och licensierade via DepEd, Department of Education, och godkända att genomföra
vuxenutbildning under DepEds regi för att vuxna ska kunna ta igen skolutbildning de missat som unga.
Detta är mycket svårt att genomföra i provinserna i Filippinerna, eftersom av tradition anser man att
skolan är slut när man får sitt första arbete. I och med att vi arbetar med föräldrar kan vi nu inspirera
dem och erbjuda dem anpassad utbildning så att de ska kunna klara sin försörjning, och tack vare
pastorerna Ric Huelma och Efren Rubenial så kommer Filippinska regeringen att betala denna
utbildning eftersom vi når alla grupper i samhället. Återigen en god anledning att bli fadder!

3. Utbildningsprojekt till Mamanwa
På samma sätt som angett i punkt två ovan om vuxenutbildning till föräldrar till faderbarn och deras
grannar, så erbjuder vi utbildning på samma sätt till stammar. Vi håller nu på att göra en karta över de
områden där hövdingarna godkänt att vi utbildar vuxna.
I stammarna är det mer känsligt än i kommuner och städer, eftersom stammen har en egen
grupptillhörighet, och över den är det endast hövdingen som råder. Vi bygger därför upp ett kontaktnät
där hövdingarna är inbjudna till styrelsemöten och arrangemang där de kan lära sig förstå hur olika
funktioner i samhället kan nås.
På detta sätt arbetar vi nu med att nå med medicinsk hjälp och utbildning och även basutbildningar i
hygien, första hjälpen och olika yrkesutbildningar. Allt beroende på vilka volontärer vi hittar som kan
hjälpa oss.
Universitetet på ön Cebu som heter San Carlos University har under januari månad besökt oss med en
antropolog som ska göra en design för hur man kan förbereda Mamanwas barn för grundskolan. Denna
design talar om hur medlemmarna i stammen kan undervisas samtidigt som de behåller sin identitet
och kultur och kan göra egna val för hur de vill leva. Denna design används av grundskolan för att
förbereda barnen redan under förskoleundervisningen. Detta för att undvika segregering, men att alla
barn, oavsett bakgrund kan gå i samma klass i grundskolan, istället som nu i segregerade klasser.

ÅRSKONTROLL AV FADERBARNEN
Just nu och under hela februari månad håller vi på att uppdatera uppgifterna om hur fadderbarnen växt
och vilka framsteg som gjorts. Vi planlägger samtidigt vad som kan göras utifrån vad föräldrarna
förstått av den information de fått om att skapa sin egen ”vitaminodling” i form av bl.a. grönsaksland.
Det här året tar det längre tid eftersom vi fått hjälp från både Universitet, gruvföretag som har egna
betalda lärare och våra nya ledamöter som är vuxenutbildare. Anledningen är att vi nu noggrannare
kan anpassa utbildningen för att människor ska känna att de gör framsteg och mår bättre.
Vi kommer att översända alla kontrolluppgifter och uppdatera er som är faddrar till ett barn, så att ni
får veta hur det gått för just ert barn under året. Denna uppdatering räknar vi med ske i början av mars
månad.
NYA SATSNINGAR 2009 – 2010
1. Medicinsk mission
Besök på Life-Lines läkarstation i Cagayan de Oro city för utbildning av personal och förhandling av framtida
läkarassistans till våra stamfolk i CARAGA omfattande stammarna Mamanwa, Manobo, Maranao och Badjao.
Andra stammar som Higaonon har hjälp av en vänorganisation till oss som presenterat oss för denna läkarmission
av Filippinska läkare, som reser ut i djungeln och utför gratis examinationer, tandvård, operationer och andra
åtgärder som t.ex. sanitetslösningar.
Besöket bokat tiden 26 – 28 februari i samband med resa till Ozamis, 1 – 3 mars, för utbildning inom Diabetes
projektet.
Följande representanter är med på denna utbildning:
Kl*
Representant:
Titel:
Provins:
1
Cholly Bat-ao
Pastor
SdS
2
Efren R Rubenial
Pastor
SdS
1
Ricaredo C Huelma
Pastor
SdS
2
Teodoro A Bat-ao
Pastor
SdS
1
Jennifer Y Urquia
Ledamot
SdS
1
Guadencio E Quisil
Pastor
AdS
1
Luciano A Omba
Pastor
AdN
Thor Klaveness
konsult
CARAGA

Funktion:
Ordförande FTMW, representant NCIP
v Ordförande FTMW, lärare
Kassör FTMW, lärare
Ledamot, representant Manobo
Representant Adlaykliniken
Samordnare, representant Prosperidad
Ledamot representant Manobo
Missionär FTMS/FTMW

Provinsförkortningar CARAGA:
AdN Agusan del Norte
AdS Agusan del Sur
SdN Surigao del Norte
SdS Surigao del Sur
NCIP National Commission for Indigenous People, statligt organ för att skydda stambefolkningen från
exploatering och olagligt förskjutande från boplatsen.
Klassindelningar:
1
omfattar resa, mat och logi
2
omfattar förutom 1 även ersättning för förlorad inkomst
Thor Klaveness omfattas inte av dessa pengar då han har egen budget.

Med detta tackar jag för denna gång och framför mitt och mina medarbetares varma tack för ditt
engagemang. Boka gärna redan nu ett besök på Torp i sommar. det ligger utanför Örebro och mer
information kan fås via EFK, Örebromissionen eller Svenska Baptistkyrkor.

Guds frid

Thor Klaveness

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
Sverige
Kontoinformation:
Pg: 418296-0
Bg 5495-2361
Bank account: 9960 420418 2960
IBAN: SE31 9500 0099 6042 0418 2960
BIC-Code (SWIFT): NDEASESS

