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FÖRORD
Vårt första nyhetsbrev för i år är ett dubbelnummer med anledning till att vi har avklarat våra årsmöten både i
Sverige och Filippinerna, Vi har fått några nya medlemmar i styrelserna och vi visar i detta nummer
styrelseledamöterna och deras funktioner. För mer information, se våra styrelseledamöter i FTMW och FTMS på
vår hemsida www.tribemission.com.
Vi har dessutom tagit fram en strategisk plan för att kunna anställa fast personal i Filippinerna. I nuläget siktar vi
på två halvtider, men vi hoppas kunna utöka till två eller tre heltidstjänster. Det är framför allt vår assistans till
olika projekt där vi assisterar barn och ungdom för sjukhusvård, men också i vårt arbete att motivera barn från
olika stammar att gå i skolan. Detta arbete kräver nära samarbete med lokala myndigheter och vi behöver
kontinuitet i vår kommunikation med samhället.
Det är även glädjande att vi fått utökat förtroende från olika ledare i samhället, både chefer inom social och
skolförvaltning, men även från stamhövdingar där vi är verksamma tillsammans. Tack vare detta ökade förtroende
har vi nu kunnat intensifiera vårt arbete att motivera stambarn att gå i skolan, samt skicka barn för operation på
olika sjukhus, både i och utanför regionen.
Vi har även startat upp ett projekt tillsammans med pastorsparet Recto och Josefa labrador i Butuan City, som
fokuserar heltid på att hjälpa gatubarn som lever sina liv på stadens gator för att finna mat för dagen. Vårt mål är
att de ska gå i skolan, och som ett delmål förbereder vi så många som möjligt för att klara normal skolgång.
Behovet för 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 barnfadder kostar 200 kronor per månad.

1. FTMS Årsmöte i Sverige, 9 januari
FTMS årsmöte hölls torsdagen den 9 januari och bl.a. följande punkter avklarades:
* Föreningen har anpassat styrelsen efter de krav som ställs för att ansöka och ha 90-konto. Följande ledamöter
valdes: för två år, Thor Klaveness, med ett år kvar, Per Olsson och Rosauro Maniquis. Till suppleanter för ett år
valdes: Anton-Fredrik Klaveness, Helena Eklund och Jovelyn Klaveness
* Föreningen har ändrat sina stadgar för att tydligare visa att vi bedriver humanitär hjälpverksamhet, samt har vi
lagt till en punkt avseende föreningsrevisor. Om vi får beviljat medlemskap i 90-konto krävs en yttre godkänd
revisor, vilket gör att vi anpassar föreningsrevisorn arbete att omfatta mer kontroll på att våra projekt blir utförda
enligt projektbeskrivningar och styrelsebeslut.
Styrelsen har konstituerat sig enligt följande:

Thor Klaveness

Ordförande

Rosauro Maniquis

Sekreterare

Per Olsson

Kassör

Jovelyn Klaveness

Suppleant

Anton-Fredrik Klaveness

Suppleant

Helena Eklund

Suppleant

Vi tackar för förtroendet.

2. FTMW Årsmöte i Filippinerna, 17 januari
Nya medlemmar valdes till FTMWs styrelse vilka var Nena T. Araza, och Recto T. Labrador, medan Jeniffer Y.
Urquia, Juralyn A. Urquia, Jovelyn Klaveness, Joey Dauz, Chris O. Buniel och Thor Klaveness återvaldes.

Jovelyn U. Klaveness

Ordförande

Juralyn A. Urquia

Sekreterare

Jeniffer Y. Urquia

Kassör

Thor M. Klaveness

Internrevisor

Nena T. Araza

Ledamot

Dr Christopher O. Buniel

Ledamot

Joey G. Dauz

Ledamot

Recto T. Labrador

Ledamot

3. Nya projekt
Vi berättar mer utförligt nedanför och i nästa nummer, men kortfattat så omfattas följande nya projekt:
I och med årets årsmöte i Filippinerna startades några nya projekt upp. Ett som är helt nytt, men som har haft en
utvärdering sedan förra årsmötet 2013, vilket är pastor Recto T. Labrador och hans fru Josefas arbete ”Feeding the
Precious” för att hjälpa Butuan Citys gatubarn.
Andra nya projekt som startats upp är uppföljningar inom ramen för tidigare projekt, som bl.a. är att träna upp en
ny samordningsansvarig för våra fadderbarn i provinsen Agusan del Sur. Nytt för i år är att vi nu har en separat
sektion för de två Agusanprovinserna, i och med att Joey Dauz, Nena Araza, Flora Mae De Lacerna, Josefa och
Recto Labrador bor där, som kan hantera vårt hjälparbete mer effektivt än att vi, som förut, utgått ifrån vårt
huvudkontor i Surigao del Sur. Dessutom utvecklar vi vårt frukostprogram för stambarn som går i skolan för att
kunna möta Carrascals kommuns önskan att utöka detta arbete att gälla fler byar än, som i nuläget, byn Adlay. Vi
ser även över vilka rättigheter som finns på pappret för de inhemska folken Mamanwa och Manobo. Detta för att
kunna hjälpa dem, i första hand Mamanwa, att bygga permanenta bostäder. Vikten av detta är att möjliggöra en
kontinuerlig skolgång för deras barn och ungdomar, som ofta tas ifrån undervisningen då föräldrarna måste arbeta
långt från skolan för att få mat för dagen. Vi fortsätter vårt barnhälsovårdsarbete och första veckan nu i mars
månad har vi en tonåring från Surigao del Sur i CDO, Cagayan De Oro, för att slutföra sin påbörjade
gomspaltoperation.
Vi utvärderar dessutom att kunna samarbeta mer nära med Nena Arazas projekt inom ACM, Arise Ministries
utvecklingsarbete för stammarna Higaonon och Malahone i Agusan del Norte. Redan idag är ACM behjälpliga för
oss genom att vi får övernatta i deras lokaler i CDO när vi har barn på operation på något av sjukhusen där.

FEEDING THE PRECIOUS
I och med årsmötet i Filippinerna i januari, 2014, så
har FTMS beslutat att påbörja ett stödprogram för
pastorerna Recto och Josefa labrador i Butuan City,
provinshuvudstad i Agusan del Norte.
På bilden t.v. ser ni Recto och Josefa tillsammans
med Karaga Hotells direktör Ken Go. Ken Go har
lovat att hjälpa till genom att samla in överblivet från
rummen såsom tvål, schampo, kammar m.m. som
hotellet sedan ger till Labradors arbete med
gatubarnen.

De har hållit på i sju års tid med att uppsöka gatubarn för att se hur de har
det och om de kan hjälpa dem på något sätt.
Recto fick under 2013 en utmärkelse av CARAGA Region Institute of
Peace för sitt enträgna arbete att hjälpa Butuans gatubarn.
Den 27-28 februari, 2014, var han gästtalare för Caraga federation of
Student Leaders arrangemang för att uppmuntra ungdomsledare i deras
arbete med barn och ungdomar i regionen.
Rectos arbete går i första hand ut på att uppmuntra de barn som lever på
gatorna att känna sig älskade, behövda och att satsa på att gå i skolan.
Men för att göra det måste han fånga deras uppmärksamhet från deras
ständiga hunger, och i många fall abstinens från olika beroenden, men
även misstro mot vuxna.
Det är därför viktigt att stötta Recto och hans fru finansiellt i deras arbete.

I stadsdelen Ong Yiu bor en blandning av de fattigaste folken i
Butuan City, både Muslimer, Kristna och övriga stamfolk. I
den här stadsdelen florerar missbruk av droger som genererar
prostitution och kriminalitet, rån överfall, mord m.m.
Recto och hans team lagar mat och håller sammankomster där
för barnen, och deras familjer, varje helg på en tomt som de
fått lov att använda. De tror på att bygga upp en ny generation
barn genom sitt holistiska program; att föda ande, själ och
kropp.

Pastor Recto uppsöker barn och ungdomar han ser på gatan och inbjuder
dem till deras program för näring och utbildning.
Trots att detta är en human handling för oss alla är det tyvärr för få som går
från ord till handling så som Recto gör. Vi vill därför uppmuntra honom och
hans fru Josefa i deras arbete med att leda barn och ungdomar från gatuliv
till utbildning för att i framtiden klara av de utmaningar som det är att leva i
ett fattigt land.

GOMSPALTOPERATION
Under mars månad har vi assisterat
en tonårstjej till German Doctor’s
sjukhus i Cagayan De Oro för
avslutande gomspaltoperation.
Ett problem som tillstött är att
vårdnadshavare inte förstår vikten av
att följa läkares rekommendation på
vilken mat som man får äta, varför
såret fått infektion p.g.a. intag av
felaktig kost.
Det är vår uppgift att klargöra för
vårdnadshavare och hjälpa dem
under läkeprocessen så att patienten
inte ”syndar” och orsakar mer skada
på sig själv.

Det upplevs kanske självklart i vårt västerländska samhälle att följa läkares ordination, men det är inte alltid
självklart att man vill bryta ett invant levnadsmönster för att bli bättre. Motivation är viktigt. Kanske vår
erfarenhet kan vara till motivation för dig med?

FADDERBARN I AGUSANPROVINSERNA
En ny avdelning för våra fadderbarn
har bildats i Agusanprovinserna för att
ta ansvar för de fadderbarn vi har, och
att bygga upp en stabil servicekår som
kan ta emot fler faddrar från
Skandinavien och Europa.
Roldan är morbror till ett av våra
fadderbarn
och
fungerar
som
kontrollant att fadderbarn tillhörande
hans område får besök regelbundet av
FTMW och att våra åtaganden
efterlevs. Flora Mae är praktikant i
arbetet att administrera hjälp till
fadderbarnen i Prosperidad och
Trento, medan Nena fungerar som
hennes mentor.
Nena arbetar dessutom gentemot stamfolk i stammarna Malahone och Higaonon. Två folkslag i Filippinerna som
lever under svåra förhållanden och som vi nu söker faddrar till.
När du vill vara fadder till ett barn i Filippinerna erbjuder vi dig att hjälpa ett barn från följande projekt/områden
som vi arbetar med:
 Gatubarn för skolgång i Butuan City, Agusan del Norte
 Barn i Mamanwa för skolgång i Filippinska grundskolan, Surigaoprovinserna
 Barn i Malahonestammen i Agusan del Norte
 Barn i Higaononstammen i Agusan del Norte
 Barn i byarna San Vicente och San Agustin, Prosperidad, Agusan del Sur

MAMANWA
I januari hade Thor och Jovelyn ett möte tillsammans
med Mamanwa i Adlay för att följa upp varför de inte
fortsatt sista terminen i skolan.
Det visade sig finnas ett antal händelser som på olika
sätt påverkat deras motivation och eftersom de inte
kunde motivera sina barn så beslutade de att barnen fick
göra som de vill, vilket innebar att de valde att vara
hemma.
Efter genomgång av de problem man har och tagit nya
beslut hur vi kan hjälpa varandra att stötta barnen i sin
skolgång, bestämde hövdingen att, inte bara sju men,
tio av deras barn ska fortsätta att gå i skolan.
Eftersom det var nära till sommarlovet gick Thor
tillsammans med Juralyn med barnen till skolan för att
höra om de fortfarande hade plats för barnen. Tyvärr
var inte rektorn anträffbar, och senare fick de veta att de
inte kan börja skolan igen förrän vid skolstarten i juni.
Barnen går nu en förberedande sommarskola i
samarbete med FTMW.

Mamanwa är duktiga att tillverka produkter i rotting,
och här står en av stammens medlemmar ute på gatan
för att hitta en kund som vill köpa mattan hon
tillverkat.
På det här sättet försörjer sig många av stammens
medlemmar. Övriga arbetar i skogen med olika
odlingar eller med att fylla på förråd av ved och mat på
annat sätt. De är en homogen grupp som hjälper
varandra med vardagens sysslor.

4. Uppföljning av projekt från 2013
Följande projekt har följts upp, varav några avslutats under första kvartalet 2014:

Projekt:

Plats:

Ansvarig ledamot;

Hornhinnetransplantation

DMC Davao Medical Center Jeniffer Urquia/Thor Klaveness

Flickan som fått ny hornhinna är nu frisk och återställd
efter operation och uppföljningar.
Sista kontrollen sker i juni 2014, men redan nu har hon
slutat ta ögondroppar och har flyttat tillbaka till sin familj i
skogen.

Vuxenutbildning Mamanwa

Adlay, Carrascal, SdS

Juralyn Urquia/Jovelyn Klaveness

Under det gångna året 2013 har det varit en hel del
turbulens i byn Adlay som påverkat Mamanwa.
Det var val till olika lokala politiska organ. Korruption
och hot mot lokalbefolkningen av personer som ville
bli valda gjorde att en del inte kände sig säkra.
Diskriminering på en arbetsplats resulterade i att en
hel familj lämnade byn, medan många höll sig till
plantering och insamlande av ved m.m. i bergen.

Under sommaren 2013 härjade en skogsbrand som
förstörde flera hus, och i samband med denna även hus
på Mamanwas område.
Trots att man under flera år lovat att restaurera gamla,
men även bygga nya hus till dem, så stod de nu med
endast två hus till ett flertal familjer. Tre familjer
flyttade in i det enda hus de fått, en större byggnad
ämnad som samlingslokal, medan några såg sig
tvungna att flytta upp i bergen igen, och tappade därför
platser som deras barn haft i skolan.
Vid vårt möte i januari mellan gruppens ledare och
FTMS/FTMW har vi kommit överens att tillsammans
hjälpa stammens barn att få tillgång till skolundervisning, och att de vuxna ska få den assistans de behöver för att
lyckas i sitt dagliga arbete att skaffa mat till sina familjemedlemmar.
Vi genomför nu en rad olika små projekt för att hjälpa stammens medlemmar att få anvisad mark som de kan
bygga hus och bo på utan att oroa sig över att de ska bli förstörda av naturkatastrofer eller genom politik.

Fadderbarn Surigao provinserna Provinsiellt

Jeniffer Y. Urquia

Hanteringen av fadderbarnen i Agusanprovinserna kan ni läsa om i
kapitel 3, detta nummer. En ny avdelning har skapats för att kunna
hjälpa fler barn och ta emot fler faddrar.
På samma sätt har vi sedan tidigare sett över vårt arbete i
Surigaoprovinserna, och fokuserar nu på var hjälpen behövs bäst.
Surigaoprovinserna har fler stamfolk engagerade i samhället och
behöver mer hjälp för att samhället ska kunna erbjuda skola och arbete
för alla.
Det är inte överallt som barnen kan komma till skolutbildning. I de
områden som det är svårt försöker vi att nå dem kontinuerligt. Men att
ta sig till en del av deras byar är mycket svårt och omständligt och
kräver samarbete mellan många olika grupper om vi ska lyckas.
I Surigaoprovinserna har vi direkt kontakt med folk från stammarna
Manobo och Mamanwa. De två stammarna har sina egna sätt att driva
frågor varför det ibland kan vara komplicerat att ge assistans till ett
barn som behöver gå i skolan, eller få särskild vård av läkare. Det är
inte alltid en fråga för föräldrarna själva, utan de måste ta hänsyn till
stamhövding, stamråd och det egna hushållets medlemmars åsikter, och
därför ge rätt information för att få igenom sin vilja om ett barns
behandling.
Filippinska myndigheter förhåller sig bra till Barnkonventionen som
regeringen undertecknat, men det är svårt att nå ut lokalt i alla delar av
landet med vad den innebär. FTMS – FTMW försöker att nå ut med
information som hjälper barn och föräldrar till ett drägligt liv och
framtida möjligheter genom undervisning i samordning med lokala
myndigheter.

Administration/uppdatering FTMW BIR, SEC och bank

Jeniffer och Juralyn

Att driva en förening innebär alltid att man måste
rapportera till myndigheter om sin verksamhet. Detta
gäller även oss i Filippinerna.
Vår årliga deklaration görs till SEC, Securities of
Exchange Office, och för att den ska bli godkänd så
deklarerar vi vår omsättning hos BIR, Bureau of Internal
Revenue som vi sedan redovisar hos SEC.
Där redovisas bl.a. hur mycket vi gett från FTMS till
FTMW, så dina bidrag finns med i den
sammanställningen.
I år har Juralyn Urquia tagit hand om pappersarbetet i
Cagayan De Oro hos SEC så att vi kan fortsätta att hjälpa
alla fadderbarn med det de behöver och de barn,
barnfamiljer, och stammar med det de behöver.
Bilderna till vänster är från olika administrativa möten
med vår personal.

Skolmatsprojekt Adlay Grundskola och NHS

Thor och Jovelyn Klaveness
Grundläggande för att barn och ungdom ska
tillgodogöra sig den undervisning de får i
skolan är att de får tillräckligt med näring för
att kroppen ska fungera som den ska.
Sedan 2006, då Thor Klaveness kom
överens med dåvarande rektorn på Adlays
grundskola, har FTMS – FTMW varit
behjälpliga med att ge näring till studenter i
skolan.
2012 fick vi ytterligare information som
indikerade att ungefär 160 elever av skolans
ca 900 lever under svältgränsen.
För att kunna hjälpa mer har vi startat upp en
särskild fond för skolbespisning som har
benämningen CYP1050.
F.n. Är det elever från Mamanwa som
kommer till oss varje morgon för att få
frukost. Men i vårt engagemang så hjälper
vi dem att förstå vitsen med näring och
hygien, vilket också innebär att vi lär dem
tvätta sig med tvål och schampo samt att de
borstar tänderna.

När de ätit sin frukost och borstat tänderna
så tar de på sig skoluniformen och går till
skolan.
I år har de inte gått i skolan eftersom de inte
var välkomna tillbaka efter sitt avbrott förra
året, men vi har registrerat dem för nystart i
juni när skolorna börjar igen efter
sommarlovet, som i Filippinerna är i mars –
maj.
Under tiden har vi gett dem undervisning
vid vårt kontor samt följt dem till skolans
sommarskoleundervisning, som är ett extra
stöd till barn som behöver följa upp vad de
missat under föregående termin/läsår.

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

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
Att: Klaveness
Norreväg 11/46
233 39 Svedala
Sverige
E-mail:
Föreningen Sverige
Föreningen Filippinerna
Ordförande
Kassör

ftms@tribemission.com
ftmw@tribemission.com
Andreas Eklund: andreas@tribemission.com
Thor Klaveness: thor@tribemission.com

Telefon:
Mobil:
Mobil:

040- 49 79 69
070-598 72 66 Thor Klaveness
076-067 52 38 Jovelyn Klaveness

Kontoinformation:

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

