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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.
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, 9 mars
Årsmöte hölls den 9 mars i år hemma hos Thor och Jovelyn Klaveness.
Under årsmötet gicks föreningens verksamhet och ekonomi igenom samt valdes styrelse.
Styrelsen för FTMS ser ut enligt följande:
Ledamöter; Thor Klaveness, Per Olsson, Anton-Fredrik Klaveness
Suppleanter; Helena Eklund, Jovelyn Klaveness och Andreas Eklund

Ekonomin är stabil om ändå liten. Vi klarar av de åtaganden vi har avseende skolmat
för studenter samt uppföljning av våra fadderbarn. När det gäller fonderna för
barnhälsovård och skolmateriel behöver vi lägga mer energi på att upplysa om dessa.
Fonden för barnhälsovård, CYP1100, behöver samla in ytterligare ca SEK15,000 för
att kunna delta i det lokala sjukhuset projekt för att ge nödvändiga vaccinationer till
barn i kommunen.

Fonden för skolmateriel behöver fler sponsorer som ger varje månad för löpande
omkostnader beträffande inköp av skolmateriel, skoluniform samt andra avgifter
(PTA) som studenterna har för att klara sin skolgång. Terminsavgifterna är numera
borta i både grundskola, High school och college (vissa undantag för några privata
College).

2. Rapport från FTMW:s verksamhet
Nedan redovisar vi delar av verksamheten och vad som hänt under 2018. Fokus under året har varit
skolmåltiderna till studenter i grundskolan samt barn och ungdomar från stammen Mamanwa.

Enligt rapport från grundskolans rektor i juli 2018 då
skolorna startat upp en månad kunde vi få namn på
barn som behövde extra näring för att klara sina
studier. Eftersom några barn har långt till skolan
hinner de inte till frukosten utan deltar i vår lunch,
vilket också inneburit att vi haft 22 studenter varje
dag fördelade med ca 15 barn till frukost och ca17
barn till lunch varje skoldag under hela läsåret.

Det har tack och lov inte varit några olyckor eller incidenter som krävt läkarvård under året. Några av
våra fadderbarn har nu nått åldern 18 år vilket innebär att flickorna blivit myndiga under året medan
pojkarna fortfarande ses som barn i Filippinerna tills de fyller 21. Vi är därför i behov av fler faddrar till
både nya barn och skolmåltiderna, men även att våra faddrar till pojkar gärna fortsätter tills att deras
barn är 21, trots att de är vuxna i skandinaviska ögon sett.

SKOLMÅLTIDER
FTMS skolmatsprogram har under 2018 gett 22 studenter frukost och lunch varje skoldag (måndag till
fredag) hela läsåret.
Under året har fördelningen av barnen varit 12 barn från Mamanwa och 10 barn som är Visaya och
Manobo. Efter att skolan börjat igen i januari efter jul och nyårslov har endast tio barn fortsatt. Av de
barn som uteblivit (märkta med OUT) har ett barn flyttat till annan kommun.
2018
Mamanwa
1.RICA
2.IRENE
3.MARISH
4.MARIFE
5.JESSICA
6.JAN2×
7.JEA
8 JAVEI
9.JR.
10.JEKIL
11.LELEN
12. SHEINA MAE
Visaya students
13.NIKO
14.JOAN
15.MARY-JANE
16.BEBE
17.CECIL
18.SEWIL
19.RJ
20.JOASH
21.JASPER
22.KENNETH

Förändring januari 2019
Mamanwa
1. Rica
2. Irene
3. Marish
4. Marife _ OUT
5. JESSICA _Transfer in Omaw
Claver
6. JAN2× _OUT
7. Jea _ OUT
8. JAVEI _ OUT
9. JR _OUT
10 Jekil _OUT
11 LELEN _OUT
12 Sheina Mae _OUT
Visaya students
13 NIKO
14 Joan
15 Mary-Jane
16 BEBE _OUT
17 CECIL _OUT
18 SEWIL _OUT
19 RJ
20 Joash
21 JASPER
22 KENNETH

Ovanstående tabell är kopierad direkt från FTMW:s rapport avseende barnens närvaro i FTMS program för
skolmat.

Det är ett återkommande problem att barnen försvinner
efter jul och nyårsuppehållet från Mamanwastammen.
Den största orsaken är att, eftersom de är ett nomadfolk
med plantager utspridda i bergen där de får arbeta
mödosamt för att livnära sig, de passar på att besöka de
projekt som tillfälligt görs i olika kommuner i närområdet
där de deltar i verksamhet sanktionerad av olika
internationella organisationer. För att nå dessa platser
reser de oftast så långt att de tillfälligt flyttar sin boplats
tills det tillfälliga projektet är slut.
Den här typen av projekt handlar ofta om att man ger mat och utbildning i utbyte av närvaro av
föräldrarna. Eftersom föräldrarna blir bundna till projektet innebär det även att barnen inte kommer till
sina respektive skolor och därför blir utskrivna och får gå om sitt läsår med start i juni. Det vill säga ett
påtvingat ”sommarlov” på ca sex månader för de ungdomar som missar sina lektioner.

BARNHÄLSOVÅRD
Vi har under 2018 inte haft några skador eller sjukdomar som behövt besök till läkare. Detta är bra
nyheter men det faktum att de tyska läkare och personal som var stationerade vid German Doctor’s
Hospital i Cagayan De Oro, två dagars bussresa från oss, har fått lämna Filippinerna och resa hem p.g.a.
hot i samband med sammandrabbningarna i Marawi City gör att vi förlorat en värdefull kontakt när det
kommer till barn som behöver opereras för gomspalt (Operation Smile).
Efter genomgång med vår lokala läkare så fortsätter vi att samla pengar till barnhälsovård, CYP1100,
eftersom vi har som mål att hjälpa det lokala sjukhuset att bekosta barnvaccin.

PROJEKT med MAMANWA
FTMS stödjer Mamanwas bosättning
på olika sätt genom att hjälpa till vid
särskilda behov.
Under året har inga särskilda
förfrågningar inkommit som belastat
detta konto. De studenter samt ett
fadderbarn som kommer från
Mamanwa har fått stöd genom
skolmatsprojektet.
Området är kritiskt när det gäller den
lokala politiska situationen. Den stora
andelen analfabeter och det faktum
att populationen utnyttjas för arbete åt internationella företag ledda av politiker och affärsmän gör att den
vuxna populationen flyttar in och ut från byn beroende på vilka arbeten som erbjuds. Under 2017 tappade
byn ca 500 män med familjer som övergav sina bostäder för att söka nya arbeten på andra platser i landet.
Detta innebar att Mamanwa 2018 till viss del kunde använda sig av övergivna hus och materiel för eget
bruk.
JULGÅVAN
2018 hade vi ingen insamling för Julgåvan då Thor och Jovelyn inte kunde närvara. De lokala
volontärerna vill inte genomföra just detta projekt eftersom det är efterfrågat och de vill inte vara de som
säger nej till de som inte kvalificerar sig. Vi har bestämt att genomföra en utdelning vid senare tillfälle när
vi är på plats för de hushåll som behöver särskilt stöd.

FADDERBARN
Sedan vi startat med vår skolmatsverksamhet har vi slutat att aktivt värva faddrar till enskilda fadderbarn
och under 2018 har vi haft åtta fadderbarn kvar som haft individuell fadder. Två faddrar har under året
avslutat sitt engagemang, en 11-årig flicka av Mamanwa och en 17-årig pojke som just nu avslutar High
School och hoppas klara av College nästa läsår.
Vi har under året mottagit ett bidrag på PHP 51 218,95 från Kiwanis Club Vienna Europe som hjälper
barn att klara sin skolgång. Tillsammans med en fadder så har vi säkrat att en flicka fått börja college med
en agrikulturell utbildning inriktning Major in Agribusiness Management. Det är viktigt att ungdomar i
provinserna får möjlighet att bli delaktiga i sitt lands utveckling och då området vi verkar i är
risproduktionens hjärta i Filippinerna ser flickan fram emot att kunna vara med att utveckla nya metoder
för jordbruket i länet där hon bor eftersom hon vet att landets framtid beror på en ökad produktion av
grödor, både för såväl nationell distribution som för export.

SLUTORD
Året som gått har vi skalat ner bredden på vår verksamhet för att fokusera på barn och ungdomars
möjlighet att klara sin skolgång. Det vi ser på ytan såsom problem att ha råd med näring, kläder och
skolmateriel bottnar i föräldrarnas förmåga att försörja sina familjer.
Det vanliga sättet att försörja sina familjer i fattiga områden är att man skaffar många barn och att
familjen hjälps åt med alla sysslor som behövs för att skaffa mat för dagen. Det kan vara tillverkning av
produkter av t.ex. i rotting, av olika sorters trä, copra (ett slags bränsle utvunnet ur kokosnötskal) och
fiske, insamling av ved eller timarbeten som erbjuds av lokala företag.
Eftersom en majoritet av föräldrar och far/morföräldrar är analfabeter eller lågt utbildade är det en
långsam utvecklingsprocess i provinserna där inte samhället ställer några krav på utveckling. Tvärtom så
blir de ofta utnyttjade av internationella företag för att utvinna mineraler som t.ex. koppar, guld, kisel
m.m. som behövs bl.a. för tillverkning av mobiltelefoner. Att arbeta med hjälpverksamhet för att få
lokalbefolkningen att utbilda sig motarbetas tyvärr från opponenter från både lokalt och internationellt
håll.
Vi hoppas att fler i världen ska få upp ögonen för behovet av utbildning till folket på den Filippinska
landsbygden och speciellt nu när vi får större krav på att klara miljömålen med CO2-utsläpp och annan
miljöförstöring globalt är det viktigt att alla kan hjälpa till att skapa en hållbar framtid. Vi i Sverige och
västvärlden har mycket intressant att lära även från Filippinskt håll där kunskapen om naturen och dess
tillgångar är hög.
Med tanke på den goda inverkan FTMS har för de lokala ortsborna, lokala stammar och i
kommunikationen mellan folk och myndigheter uppmanar jag oss alla att välkomna fler faddrar/sponsorer
till olika projekt och barn.
När det gäller fadderskap så kontakta oss direkt för att utforma din delaktighet i ett barns utbildning och
tillgång till näring. Men du kan även bli fadder till våra barn genom att stötta våra olika arbeten vi utför
lokalt varför jag lyfter följande projekt som behöver kontinuerligt stöd:
Märkning:
CYP1050
CYP1100
EDP2020
EDP2050
HMP3050
CHP4010
CHP4051
CHP4030

Projekt:
Skolmat
Barnhälsovård
Skolmaterial
Hygien
Agrikulturell utveckling
Driftsbudget
Jovelyns projekt för att hjälpa Mamanwa
Husbyggnation

För att ge bidrag till ett eller flera av dessa projekt vänligen märk din inbetalning med projektkoden till
vänster så vet vi vart pengarna skall gå när du överför till vårt 90-konto.
I övrigt hänvisar vi till våra projekt på www.ftms.se

3. Sommarlov 2019 – 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.

Barn på vandring med sina släktingar för att samla in förnödenheter från
olika givare.

Samling
gården”.

hemma

”på

De äldre barnen tycker
om att umgås och prata
med varandra när de vilar
från dagens gemensamma
uppgifter.

En nyfödd baby får mat av mamma.
En fördel med stammens fattiga liv är att
barnen får bröstmjölk och därmed god
resistans mot sjukdomar.

Några av barnen i FTMS skolmatsprogram 2019 samlade på skolgården till Adlays grundskola som har
årskurserna F - 6.

Ny i FTMS skolmatsprogram för läsåret 2019 – 2020 är den
här flickan från Mamanwa som nu börjar 5e klass.
Vi hoppas att hon är en av de som kommer att gå vidare till
High School när hon börjar sjuan.

Från klockan 07.00 är skolköket öppet varje skoldag för frukost och klockan 12.00 öppnar det för lunch.

Tanken är att barnen ska vänja sig med en så variationsrik mat som möjligt med inslag av alla grödor
som ger dem alla näringsämnen de behöver för att växa, vara friska och alerta i skola och aktivitet.

4. 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

ADLAY NATIONAL HIGH SCHOOL

Vårt mål är att alla barn ska klara sig genom denna skola som de börjar i sjuan för att sedan kunna gå vidare
till College. Tack för att du hjälper oss att ge barnen den näring och de hjälpmedel som de behöver för att
klara detta mål.

SISTA SIDAN

Mamanwa tillverkar produkter av rotting.

SWISH 123 – 113 28 02

