FTMS
Filipino
Tribe
Mission
Sweden

NYHETSBREV
Nr.1 2018

NYHETER I DETTA NYHETSBREV
1. Årsmöte i Sverige avklarat – Den nya styrelsen
2. Sommarlov 2018 – Skolstart i juni
3. Övrigt

FÖRORD
Vi har fortsatt samma 90-gironummer: 90 04 59-9 samt
bankgiro 900–4599. Vi har nu även 90-kontot som swishnummer så det går numera även bra att ge en gåva via
appen i din telefon.
Vårt swish-nummer är kopplat direkt till vårt 90-konto så
vid överföring behöver du endast ange 9004599, belopp
och ändamål.
SWISH 900 45 99
Det går även bra att överföra fadderavgift, extra gåva till
fadderbarn och gåva till särskilt projekt. Ange bara fadderkoden eller projektkoden (se pågående projekt
på hemsidan www.ftms.se). Dela gärna vidare till vänner och bekanta.
I mars var det skolavslutning och flera av våra studenter tog examen för att flytta
upp till Sr High eller College. I juni startade skolan igen och vår förskoleelev
börjar första klass och en ny flicka som börjar förskolan har kommit till vår
skolbespisning.
Tack för att du hjälper våra ungdomar att få näring genom ditt bidrag till
CYP1050 Skolmat.
Behovet av faddrar till barn och ungdomar, och sponsorer för våra projekt inom
näring och barnsjukvård är skriande stort. Hjälp oss att finna fler som kan hjälpa
oss med ett månatligt bidrag. Inget bidrag är för litet, oavsett om det startar på 10,
50 eller 100 kronor. Att vara fadder till ett barn är en investering på 200 kronor
per månad.

1. FTMS Årsmöte i Sverige, 7 april
FTMS årsmöte hölls lördagen den 7 april och bl.a. följande punkter avklarades:
* Följande ledamot valdes för två år: Till suppleant för två år valdes: Helena Eklund och Jovelyn Klaveness. Till
suppleant för ett år valdes Andreas Eklund. Anton-Fredrik Klaveness har ett år kvar av sin mandatperiod.
* Medlemsavgift för stödjande medlem är (SEK) 50 kronor.
* Man kan i huvudsak stödja föreningens projekt i Filippinerna på tre sätt; som fadder, bidragsgivare till enskilt
projekt och/eller genom att teckna PPM-fond Filippinerna genom vår kassör Per Olsson.
För mer information om föreningen och styrelsens arbete kontakta oss via kontaktuppgifter på sista sidan.
Styrelsen har konstituerat sig enligt följande:

Thor Klaveness

Ordförande

Anton-Fredrik Klaveness

Sekreterare

Per Olsson

Kassör

Jovelyn Klaveness

Suppleant

Helena Eklund

Suppleant

Andreas Eklund

Suppleant

3. Rapport från FTMW:s verksamhet
Vid FTMW:s årsmöte den 13 januari i år introducerade Thor de olika områdesansvariga för olika projekt
och bad dem ge en muntlig redogörelse för hur man använt de medel som FTMS bistått med.

I samband med att de områdesansvariga avgav sin verksamhetsrapport visade Thor budgeten för det
aktuella projektet så att det blev mer förståeligt hur pengarna använts. Därefter gavs möjlighet för de
närvarande på årsmötet att ställa frågor.
När det gäller de äldre fadderbarnen som går i Senior High och på College så kan vi i samförstånd med
familjen använda barnets fond för att hjälpa föräldrarna att finansiera barnets fortsatta studier. Thor har
fått kontakt med Kiwanis Club Vienna Europa 1 och vi hoppas på ett gemensamt samarbete där FTMS
ansöker pengar för belopp som vi inte klarar att täcka i samarbete med fadder och familj.
SKOLMÅLTIDER
Jeniffer Urquia berättade om hennes arbete med skolmatsprogrammet. Hon underströk vikten av att fler
föräldrar hjälper till. Ju fler som hjälper till desto fler barn kan vi ge måltider till. Hon lyfte även ett
problem med några studenter som skolkar från undervisningen och som på grund av detta fått gå om sina
klasser två år i rad. Hon undrar om FTMS/FTMW ska fortsätta att ge måltider till dessa barn om deras
frånvaro leder till att de får gå om för tredje året.
Stammen Mamanwa har under de senaste två åren haft problematik när det gäller barnens närvaro i
skolundervisningen. Det är mycket svårt att kommunicera med både föräldrar och barn. Deras hövding är
oengagerad och barnen lämnas att ta hand om sig själva medan föräldrarna är ute på sina dagliga uppdrag
för att skaffa mat. Detta leder till försummelse av utbildningen och många av deras barn struntar i att gå
till skolan varje dag.
FTMS skolmatsprogram har under 2017 gett 15 studenter frukost och lunch varje skoldag (måndag till
fredag) hela läsåret. Den totala kostnaden inklusive Jeniffers och Vilmas ersättningar är PHP 128 245,05
vilket motsvarar ca SEK 22 475 (tjugotvåtusen fyrahundrasjuttiofem kronor).
Jeniffer berättade även om vårt näringsprogram i provinsen Agusan Del Sur som hölls i maj i byn San
Vicente. 165 barn fick en måltid som deras föräldrar hjälpte till att laga tillsammans med Jeniffer från
FTMW. Detta projekt ingår i skolmatsprogrammet, men eftersom detta är ett område långt från vår
räckvidd har vi endast ett antal träningstillfällen per år för de vuxna i denna by. Anledningen till att byn
får denna hjälp är att den har faddrar till tre barn från Sverige.
Den totala kostnaden för näringsprogrammet i Agusan har under 2017 uppgått till PHP 13 478,00 vilket
motsvarar ca SEK 2 328 (tvåtusen trehundratjugoåtta kronor)
BARNHÄLSOVÅRD
Joey Dauz berättade om ett medicinskt projekt som FTMS stöttade i byn Macopa tillhörande kommunen
Carmen, Agusan Del Norte. FTMS delaktighet bestod i att ge näringsrika måltider till personal och
patienter under dagen. Beträffande kontot för barnhälsovård har vi under året förutom det medicinska
projektet i Macopa assisterat ett fadderbarns tandläkarbehandling. Den totala kostnaden för
barnhälsovård under 2017 uppgick till PHP 23 290,00 vilket motsvarar ca SEK4 027 (fyratusen tjugosju
kronor)
PROJEKT med MAMANWA
FTMS stödjer Mamanwas bosättning på olika sätt genom att hjälpa till vid särskilda behov. Under 2017
har vi levererat Nipa-tak för att laga trasiga tak så att familjerna inte blir sjuka när det regnar. Vi har även
ur den här fonden köpt skolmateriel som inte omfattas av andra fonder samt betalat resa till läkare för en
medlem i stammen då han skadat sig. Den totala kostnaden för projekt för Mamanwa under 2017
uppgick till PHP4 116,00 vilket motsvarar ca SEK718 (sjuhundraarton kronor)
JULGÅVAN 2017
Julafton 2017 arrangerade vi för tredje året en liten julinsamling till förmån för familjer under särskilt
svåra förhållanden, handikappade och äldre som lever på svältgränsen p.g.a. ensamhet. När det gäller
familjer under särskilt svåra förhållanden så finner vi fattiga familjer som lever trångbott med många
barn, ofta mer än nio personer i ett rum utan kök. Risken för infektioner och sjukdom är stor, men det är
svårt för fattiga utan riktig utbildning att få en varaktig inkomst utan man lever på att producera lokala
råvaror genom egna planteringar, samla ved, dagsarbeten m.m.
Den totala kostnaden för Julgåvan 2017 uppgick till PHP44 330,55 vilket motsvarar ca SEK7 657
(sjutusen sexhundrafemtiosju kronor).

FADDERBARN
Det finns f.n. tolv registrerade fadderbarn i vår verksamhet varav tre inte längre har någon fadder. Vi har
även under året erfarit problem med autogirot då transaktioner plötsligt utan föregående varning upphört.
Vid kontakt med faddrar har det framgått att de inte avslutat sitt engagemang men av någon anledning har
överföringen upphört. Vi har sett att det skett p.g.a. två möjligheter, att man bytt konto/bank och att
inskriven löptid hos autogirot har gått ut. I vissa fall stämde dock inte detta.
Med tanke på dagens teknik och för att faddern/faddrarna ska känna att de har kontroll på sina
överföringar rekommenderar vi att man lägger upp sin överföring själv via sin egen internetbank. På sikt
ser vi att autogirot inte tillför mer än kostnader.
De totala utgifterna till fadderbarnen under 2017 uppgick till PHP47 386,22 vilket motsvarar ca SEK8
181 (åttatusen etthundraåttioen kronor).

2. Sommarlov 2018 – Skolstart 5 juni
Sedan sista veckan i mars t.o.m. första veckan i juni var det sommarlov i Filippinerna. Under denna tid är barnen
hemma med sina familjer men deras vardag ser mycket olika ut.

För barnen i Mamanwa är man en del av stammens dagliga liv. Flickorna får hjälpa till att passa de
minsta barnen, tvätta, laga ris och samla ved. Ibland finns det tid för lek. Ibland sitter man och pratar
med varandra.
Pojkarna får följa med sina pappor i bergen för att odla, jaga och samla mat och förnödenheter till
familjen och övriga i stammen. Alla hjälps åt på något sätt.
I och med skolstarten
den 5 juni så öppnade
också vår frukost och
lunchservering
för
studenterna igen.
De barn som kommer
till vår bespisning tillhör
både visayabefolkningen
och stammen Mamanwa

Studenter på väg till grundskolan i Adlay
Första skoldagen och vårt fadderbarn Rica som är
tio år går tillsammans med vår nya förskoleelev som
är sex år. De är från stammen Mamanwa och tillhör
Filippinernas ursprungsbefolkning.
Inför skolstarten har de fått nya skolväskor med
pennor, suddgummi, linjal, pennfodral och
anteckningsböcker från sponsorer i Sverige.
Ricas skoluniform är nytvättad (men skorna har hon
glömt hemma) medan vår nya förskoleelev fått ny
skoluniform och nya skor via våra sponsorer och
månadsgivare.

Mary Jane, ett annat av våra fadderbarn som tillhör visayagruppen har
klätt på sig sin nya skoluniform och nya skolväska med samma utrustning
som Rica ovan.
Mary Jane har fadder i Sverige och hon gick förskoleklass förra läsåret
men börjar nu första året i grundskolan.

3. 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 sist på 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 ge
hjälp till egenförsörjning. Information som med fördel kan ges
till t.ex. Svensk skolungdom och scouter m.m.

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

Med detta tackar jag för denna gång och framför mitt och mina medarbetares varma tack för ditt
engagemang. Tala gärna med en vän om möjligheten att bli fadder eller stödja ett av våra många projekt
i Filippinerna.

Guds frid

Thor Klaveness

FTMW Philippines
Adlay, Carrascal
8318 Surigao del Sur
Philippines

FTMS Sweden
Norreväg 11/46
S233 93 Svedala
Sweden

SWISH 123 – 113 28 02
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

Internetsidor:
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
Ekgatan 7B
213 63 Malmö
Sverige
Telefon: 040- 49 79 69
Mobil: 070-598 72 66 Thor Klaveness
Mobil: 076-067 52 38 Jovelyn Klaveness
E-mail:
Föreningen Sverige
ftms@tribemission.com
Föreningen Filippinerna ftmw@tribemission.com
Ordförande:
Thor Klaveness:
thor@tribemission.com
Kassör:
Per Olsson:
per@efm.se
Kontoinformation:

SWISH 123 – 113 28 02
Pg: 90 04 59-9
Bg: 900–4599
Bankkonto: 9960 420 418 2960
IBAN: SE31 9500 0099 6042 0418 2960
BIC-Code (SWIFT): NDEASESS

SISTA SIDAN

Några av våra äldsta fadderbarn varav tre går sista året Sr High och en börjat College

SWISH 123 – 113 28 02

