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FÖRORD

Det är dags för föreningens årsmöte, och denna gång samlas vi preliminärt hemma hos Thor
och Jovelyn Klaveness på Ekgatan 7B i Malmö. Det är viktigt att du anmäler dig så att vi
vet om vi behöver större lokaler.

2012 har varit ett utbildningens år både för vår
personal som för våra barn och
vuxna i Mamanwa.
Vi har etablerat ett djupare
förtroende för att vårt arbete med
att assistera stamfolk och fattiga
leder till att de kan söka in på
olika grundskolor där de bor.
De vet nu också att vi hjälper
dem när de är sjuka och
hungriga. Inte bara med plåster
och ett mål mat, men visar hur de
ska göra nästa gång de behöver
något och hur de kan förebygga att bli hungriga eller skadade.
Tack för att du hjälper oss i detta arbete!

1. Årsmöte FTMS den 11 april 2013
Du hälsas välkommen till föreningens årsmöte, torsdagen den 11 april.

Tid: Kl: 19.00
Plats: Ekgatan 7B
Thor & Jovelyn Klaveness
OBS! Anmälan att komma till årsmöte är obligatoriskt då vi kanske behöver boka större lokaler vid
större antal deltagare. Fadder är automatiskt medlem i föreningen med rösträtt.
Anmälan kan ske både via telefon/e-mail eller brev till adresser angivna på sista sidan.

MEDLEMSKAP
Envar som underkastar sig föreningens ändamål och verksamhet har rätt att teckna medlemskap i
föreningen.
Envar som tecknar sig som fadder och/eller donerar pengar kontinuerligt till verksamheten räknas som
medlem så länge engagemanget som fadder/givare varar.
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Val av mötesfunktionärer
Fastställande av röstlängd
Fråga om mötets behöriga utlysning
Styrelsens och projektledares verksamhetsberättelser
Revisionsberättelse
Beslut om ansvarsfrihet
Val av styrelse
Val av revisorer
Val av valberedning
Behandling av ärenden från styrelsen
Behandling av motioner
Övriga frågor

VAD ÄR FTMS?
FTMS, Filipino Tribe Mission Sweden är en kristen biståndsorganisation som bedriver och koordinerar
missionsverksamhet inom Filippinerna.
Biståndsarbetet rymmer områdena:
 Fadderbarnsverksamhet
 Skolundervisning i de lokala stammarna
 Utveckling av lokala skolor i samarbete med lokala myndigheter
 Barnhem, fosterhem, stöd för gatubarn
Missionsarbetet rymmer områdena:

Bibelundervisningsstöd till lokala församlingar

Evangelisationshjälp till pastorer

Utvecklingsarbete på bibelns grund

2. Mamanwa projekt
Thor och Jovelyn Klaveness har under januari och februari månader besökt Mamanwa och följt upp
några av de projekt som vi har tillsammans med dem. Vi har därför en hel del material att dela med oss
av, och vi redovisar lite i detta nyhetsbrev och återkommer med fler detaljer och uppdateringar även i
senare nyhetsbrev.
Vi har fått nya faddrar till barn i Mamanwa och här
hälsar vi på och pratar med en pappa om deras
situation. Han håller fadderbarnets lillasyster på sin arm
och de har en egen vakthund.

Under januari och februari, som Thor och Jovelyn besökte
Mamanwa, var de flesta uppe i bergen för att sköta om sina
planteringar där. På grund av detta fanns inga av Mamanwas
skolbarn närvarande i Adlay, eftersom de följt föräldrarna till deras plantager.
Inga av stammens hus har ännu blivit
renoverade sedan den svåra stormen i
november 2011 förstörde de flesta husen
och svepte med sig aulan, som vi även
använde som skollokal.
Däremot har ett gruvbolag som heter CTP
lovat till byrådet att reparera sex bostäder,
och har betalt ut 160,000 peso till en
byrådsledamot som heter Peter Montañes.

De av Mamanwa som fortfarande var kvar på deras
boplats sa att den nya byggnaden som uppförts var
den självutnämnde Manobohövdingen Udyutans nya
kontor. Det lät lite konstigt att Manobo skulle uppföra
ett kontor åt sig på Mamanwas boplats.
Eftersom vi vet att Udyutans riktiga namn är Junjun
Montañes och är farbror till byrådsmedlemmen Peter
Montañes blev vi naturligtvis lite fundersamma om
pengarna som CTP betalat ut verkligen kommer att
användas för att restaurera Mamanwas bostäder eller
om de ska tvättas ner i någons fickor.

Thor fick besked av byrådets ordförande Mrs Charlita
Cabadonga att han kunde besöka CTPs kontor utanför
byn Adlay och får deras projektbeskrivning för
återuppbyggnaden av Mamanwas hus, vilket han
gjorde.
Väl hos CTP vägrade CRO (Community Relation
Officer) att träffa Thor med hänvisning till att
direktören inte var på kontoret. Den här typen av
frågor sköts normalt av CRO eftersom de är
företagets kontakt gentemot samhället, men när det
gäller CTP så fungerar inte det. Man har konsekvent
vägrat redovisa sitt projekt.
Det problem som folket i Mamanwa står inför är att de inte får den assistans som de är berättigade på
grund av en sinnrik korruption där olika instanser är manipulerade till att tro att allting är under kontroll.
Detta är väl dokumenterat via rapporter och vittnesmål till de instanser där Mamanwa skulle kunna
överklaga, men eftersom rapporterna överbevisar Mamanwa, de kan ju inte läsa och skriva men har
godkänt rapporterna via tumavtryck, kan de inte överklaga. Ett faktum som också bottnar i att de inte
kan läsa och skriva är att de inte har den förståelse för att samla bevis som gäller vid ett överklagande.
I det här specifika fallet har man använt sig av ett projektsystem som används av Filippinska staten som
möjliggör samarbete mellan myndigheter, privata företag och ideella organisationer. Systemet används
också för pengatvätt, helt enkelt genom att överföra statliga medel eller vinster i företag till egna fickor
genom att göra projekt som man själv leder och fördelar pengarna inom, och där ingen har insyn över
den faktiska kostnaden i jämförelse med den budgeterade och utbetalda summan.
Ett annat exempel är gruvbolaget CNC som
utbetalat 25,000 peso för att bygga fyra toaletter
till Mamanwa.
De har inte informerat Mamanwa att det är
toaletter till dem, som syns skrivet på skylten,
utan de går i tron att det är Manobohövdingens
toaletter medan byrådets ordförande försäkrar att
denna toalettbyggnad är till Mamanwa.
Vid en besiktning av toaletten uppskattas
byggvärdet till ca 5,000 peso varför man undrar
hur de övriga 20,000 peso har använts.
På samma sätt undrar vi hur mycket av de 160,000 peso
som donerats till husrenovering till Mamanwa som har
använts till ”kontoret” medan inga av deras hus ännu
renoverats. Detta samtidigt som Junjun Montañes,
”Manobohövdingen”, bygger ett exklusivt hus i samma
by till sig själv.
NCIPs regionala Direktör, Mr Gomez, är samtidigt nöjd
med Junjuns ”fantastiska” arbete för Mamanwa eftersom
alla rapporter på hans bord pekar på att situationen är bra.
Lokala vittnen vågar däremot inte tala av rädsla för att
Junjun och hans privata armé ska döda någon av dem,
som de nyligen dödat PNP-polis i staden Cantilan.

NÄRING
Vi har fått in julgåvor och specifika gåvor till Mamanwa under 2012.
Eftersom stammen varit splittrad på grund av att de inte kan odla
på den jord som finns i Adlay, har de mest arbetsföra tvingats dra
sig upp i bergen för att kultivera den jord de har där.
De äger ingen egen mark på papperet men odlar på ytor som ingen
annan brukar. Ofta får de vara ifred långt inne i de tropiska
regnskogarna och vandrar ofta flera dagar för att nå undangömda
platser där de kan odla spannmål, örter och frukter som de kan leva
av.

Vi utför med hjälp av de pengar vi fått in, i julgåvor och de gåvor som är öronmärkta för näring till
stammen, följande arbete.

Inköp av förnödenheter till Mamanwa

Vi har kartlagt hur många hushåll och familjer som bor i vårt upptagningsområde och delat upp
hushållen i behovsgrupper och sett över deras behov av näring.
För barnen ges, i kombination med instruktioner om matlagning, näringstillskott efter behov. Det kan
vara vitamintillskott i form av frukt eller vitaminsupplement och det kan vara tillskott i form av mjölk.
De äldre har ett större behov av kalciumtillskott varför detta ges endera genom kalciumsupplement,
näringsberikad mjölk eller en kombination av dessa.
Vi informerade de som fortfarande är kvar i byn att näringstillskottet finns åtkomligt för varje familj,
och bokade datum med varje närvarande familj när de kunde komma för att få instruktioner och tillskott.
De familjer som fortfarande är uppe i bergen kommer att inbjudas så fort de återvänder. En uppgift som
även Mamanwa är lyckliga att hjälpa till med eftersom det gör varje familj glad och ökar
sammanhållningen mellan familjerna.
Vi redovisar på nästa sida några av de familjer och familjemedlemmar som kom till oss på
FTMS/FTMWs kontor. De är mycket tacksamma för att de har vårt stöd genom er hjälp och sänder sina
tackhälsningar till varje enskild fadder och givare.

FTMW/FTMS Näringsprogram
Utdelning av kosttillskott och instruktioner för matlagning.

Jovelyn Klaveness har delat upp inköpta varor och delar ut dem
familjevis samt ger instruktioner hur man använder varorna på
bästa sätt.
På bilden ovan ses flera av våra barn som går i skolan stående
tillsammans med Inday som var vår första sponsrade elev. Inday
har en son nu men tyvärr avled hennes man p.g.a. sjukdom för en
tid sedan varför hon inte har någon som försörjer henne och
hennes barn.
Fördelen med livet i Mamanwa, även om det är fattigt och ett liv
fyllt med olika sjukdomar, är att man håller ihop klanvist. På så
sätt kan Inday hjälpa andra föräldrar att ta hand om deras barn
samtidigt som hon får vara med och dela på maten som serveras
av andra familjer.
Till vänster ser ni Jovelyn och hennes dotter Joy tillsammans med
en trebarnsmor från Mamanwa. Hennes man är uppe i bergen och
arbetar medan hon är hemma och tar hand om barnen.

Den äldre kvinnan till vänster är hustru till en hövding som
numera har avträtt till förmån till sina barn eftersom han inte
längre kan se med sina ögon.
Vi har haft hennes man på synundersökning men eftersom
skadan inte är relaterad till starr, utan vitaminbrist, kan vi inte
hjälpa honom att få synen tillbaka.
Dock delar vi ut näringstillsatt mjölk som hjälper kroppen att
få kraft till de dagliga göromålen i bosättningen.

Familjer, barn och ungdomar samlas på gården till FTMS/FTMWs kontor i väntan på deras tur att få
näring och kosttillskott efter behov. Man samtalar och funderar kring saker som man inte har erfarenhet
av men nu kommer nära. Lägg märke t.ex. till flickan som gräver i grushögen och vet att på något sätt
blir detta cement.

Samtidigt som Jovelyn delar ut näring till
Mamanwa tillsammans med personal inom
FTMW samlas arbetare som bygger Thor och
Jovelyns nya hem samt FTMS/FTMWs kontor
till lunch.
De betraktar nyfiket stamfolket som de endast
kommit i kontakt med via Thor och Jovelyn. De
får en inblick i FTMWs arbete för de lokala
stamfolken samtidigt som de lär sig mer om deras
kultur tack vare att Jovelyn kan tolka och berätta.
De är glada att se att denna verksamhet och stöd
finns i deras provins Surigao del Sur.

Tack för ditt bidrag till vårt arbete

FTMW/FTMS Klädutdelning
Utdelning av kläder som har insamlats i Sverige och Danmark till Mamanwafolket.

Eftersom merparten av denna sändning bestod av barnkläder bad vi alla familjer att komma med barnen,
men eftersom vårt kontor är nära deras boplats kom många barn själva.
De är väldigt blyga och det tar ett tag innan de vågar komma fram till vår personal och prova kläder,
men genom att skoja och leka med dem så vinner de mer och mer mod.

I Filippinerna faller mörkret snabbt vid ungefär
sextiden på kvällen varje dag, och eftersom barnen
kom vid femtiden hann det bli mörkt innan alla barn
hade provat ut passande kläder.

Nya byxor provas ut

En ny vit skjorta lyser i mörkret på ett barn som blivit nöjd med sitt
val medan andra spänt väntar på sin tur.

Efter att alla barn fått kläder bjöds det på
kvällsmat innan det var dags att gå hem och
sova.

Tack för dina gåvor till vårt arbete

3. Övrigt
VIDAREUTBILDNING
Under 2012 har Nerissa Rivera besökt Surigao del Sur vid två
tillfällen, och då instruerat vår personal som arbetar med projekt
för Mamanwa och fadderbarnen hur man använder Internet, läser
och skriver E-mail och sparar kvitton för bokföringen. Detta för
att FTMW ska bli effektivare att ge information till alla faddrar
och bidragsgivare som ger bidrag via FTMS.
FTMW har fortsatt denna kompetensutveckling av personal
genom att sända ut medarbetare att besöka biståndsarbeten i
närliggande provinser som bedrivs av andra biståndsorganisationer. Detta för att de ska få erfarenhet och ökad förståelse för människors naturliga beteende
och behov.

EKONOMI
FTMW har öppnat tre nya ATM-konton, ett slags
kontokortskonto, för tre områdesansvariga. De tre områden som
det öppnats konto med kontokort för är: Fadderbarn i
Surigaoprovinserna, Fadderbarn i Agusanprovinserna samt
Projekt för Mamanwa i Surigaoprovinserna. Övriga
projektkonton har fortfarande sina medel på ett centralt
bankkonto som förfogas av FTMWs styrelse.

MINISEMINARIE
FTMW har hållit miniseminarie i Prosperidad, Agusan del Sur,
för pastorer som är intresserade av Kristet socialt arbete för att
hjälpa människor att komma på fötter och att bli
självförsörjande.
Man gick igenom vad det innebär att driva en transparent
verksamhet där det krävs att man ger rapporter kontinuerligt
om hur man genomför humanitärt arbete och på vilket sätt
pengarna används.

Thor Klaveness var ansvarig föredragshållare och tillsammans
med nya styrelsemedlemmen i FTMW, Joey Dauz, förklarades
bl.a. hur man använder SWOT-modellen, vikten av att sända
in, och hur man sänder in, rapporter via Internet.

INFORMATION
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 arbete, 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. Svensk skolungdom och scouter m.m.

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

FTMS Philippines
Adlay, Carrascal
8318 Surigao del Sur
Philippines

FTMS Sweden
Norreväg 11/46
S233 93 Svedala
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 Swedens hemsida:
Se FTMS i menyn
Filipino Tribe Mission Welfares hemsida:
Se FTMW eller Philippines i menyn
Fadderbarn:
Se Child sponsor i menyn

FTMS FILIPINO TRIBE MISSION SWEDEN
Org. Nr: 802422-2393
Att: Klaveness
Norreväg 11/46
Ordförande Thor Klaveness:
233 39 Svedala
Kassör Per Olsson:
Sverige

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

ftms@tribemission.com
thor@tribemission.com
per@efm.se

