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NNYYGGAAMMLLAA  PPRROOJJEEKKTT  DDRRAARR  IIGGÅÅNNGG  PPÅÅ  AALLLLVVAARR  22000099  

  

11..  DDiiaabbeetteesskklliinniikk  ii  AAddllaayy  

Ett av de återkommande problemen i Filippinerna är ovissheten med bokade besök. Bara fyra dagar 

innan vi alla skulle åka, fick jag veta att doktorn vi skulle besöka i Ozamiz skulle vara i Manila just 

under söndagen och måndagen vi hade bokat att vara i hans klinik. Att ändra till senare gick inte 

eftersom vår doktor hade, i sin tur, bokat egna besök dagarna efter. Detta innebar att Dr Pasaporte, som 

är huvudansvarig, bjöd oss på klinikens invigning den 24 april istället. Detta innebär att den planerade 

turen till Ozamiz som jag redogjort för er innan, kommer att genomföras den 23-26 april istället. 

  

KKaann  mmaann  iinnttee  fföörruuttssee  ddeettttaa??  EEnn  ffrrååggaa  ssoomm  dduu  kkaannsskkee  ssttäälllleerr  ddiigg..  II  SSvveerriiggee  äärr  vvii  nnooggggrraannnnaarree  mmeedd  aatttt  

ppaassssaa  ttiiddeerr,,  mmeenn  hhäärr  ii  pprroovviinnsseerrnnaa  hhaarr  iinnttee  aallllaa  kklloocckkaa  uuttaann  aarrbbeettaarr  eefftteerr  ssoolleennss  uupppp  oocchh  nneeddggåånngg..  

TTyyvväärrrr  hhaarr  ddeett  bblliivviitt  eenn  ttrraaddiittiioonn  aatttt  äännddrraa  ttiiddeerr,,  oocchh  ssoomm  hhööggaavvllöönnaadd  hhaarr  mmaann  hheelllleerr  iinnttee  ssåå  ssttoorrtt  

uunnddeerrllaagg,,  ssåå  hheelltt  ffrraannkktt,,  oomm  eenn  llääkkaarree  eelllleerr  aannnnaann  bbiiddrraaggssggiivvaarree  bbookkaatt  eetttt  ffrriivviilllliiggtt,,  oocchh  ooaavvllöönnaatt  

bbeessöökk//bbeehhaannddlliinngg  oocchh  hheelltt  ppllööttsslliiggtt  ffåårr  eenn  bbeettaallaannddee  kklliieenntt,,  kkoommmmeerr  ddeennnnaa  bbeettaallaannddee  kklliieenntteenn  aatttt  ffåå  

fföörrttuurr..  EEtttt  fföörrlloopppp  ssoomm  iiddeelliiggeenn  fföörrsseennaarr  aarrbbeetteett  mmeedd  aatttt  hhjjäällppaa  ddee  ffaattttiiggaa..  

  

KKaann  vvii  iinnttee  bbeettaallaa  fföörr  bbeehhaannddlliinnggeenn  ssåå  aatttt  ddee  ffåårr  hhjjäällpp  ddåå??  NNeejj,,  ssåå  mmyycckkeett  ppeennggaarr  hhaarr  vvii  iinnttee,,  uuttaann  vvii  ffåårr  

ffiinnnnaa  oossss  ii  aatttt  vväännttaa  oocchh  oommbbookkaa  fflleerraa  ggåånnggeerr,,  fföörr  aatttt  ssåå  ssmmåånniinnggoomm  ffåå  ttiillllggåånngg  ttiillll  ddee  ttjjäännsstteerr  vvii  

bbeehhöövveerr..  MMeenn  vvii  uuttnnyyttttjjaarr  ddeennnnaa  ttiidd  mmaaxxiimmaalltt  ((ssee  aannddrraa  aarrttiikkllaarr  oomm  llääkkaarrbbeessöökk))  ggeennoomm  aatttt  ggee  

uunnddeerrvviissnniinngg  ttiillll  fföörräällddrraarr,,  ssttaammlleeddaarree  oocchh  aannddrraa  oomm  nnyyttttaann  mmeedd  hhyyggiieenn,,  ttaannddvvåårrdd,,  lläässkkuunnnniigghheett  mm..mm..  

ssåå  aatttt  ddee  sskkaa  bbllii  iinnssppiirreerraaddee  aatttt  lläärraa  ssiigg  mmeerr..  

  



  

ÅÅRRSSKKOONNTTRROOLLLL  AAVV  FFAADDEERRBBAARRNNEENN  

  

VVii  hhaarr  nnuu  ii  ddeett  nnäärrmmaassttee  aavvsslluuttaatt  aallllaa  uuppppddaatteerriinnggaarr  oocchh  hhåålllleerr  ppåå  aatttt  ssaammmmaannffaattttaa  ddeemm  fföörr  aatttt  sskkiicckkaass  

uutt  ttiillll  vvåårraa  ffaaddddrraarr..  RReeggnnppeerriiooddeenn  äärr  fföörrlläännggdd,,  oocchh  ssoomm  mmaann  ii  SSvveerriiggee  kkllaaggaarr  ppåå  kklliimmaattfföörrssttöörreellssee  pp..gg..aa..  

vvaarrmmaarree  ssoommrraarr  oocchh  kkaallllaarree  vviinnttrraarr,,  eelllleerr  iibbllaanndd  ttvväärrssoomm,,  llååtteerr  ddeett  lliikkaaddaanntt  hhäärr,,  mmeenn  mmeedd  rreeggnneett  ssoomm  

oobbjjeekktt..  FFöörr  oossss  iinnnneebbäärr  ddeett  ååtteerriiggeenn  aatttt  vvii  iinnttee  kkoommmmeerr  uupppp  ttiillll  bbyynn  GGaaccuubb,,  mmeenn  vvii  lliiggggeerr  ii  ssttaarrttggrrooppaarrnnaa  

fföörr  ddeettttaa  ssåå  ffoorrtt  ssoolleenn  ttiittttaarr  ffrraamm  eetttt  ppaarr  ttiimmmmaarr  mmeellllaann  66::0000––1100::0000..  DDåå  sstteellnnaarr  lleerraann  oocchh  vvii  kkaann  ffaarraa  uupppp  

ii  bbeerrggeett  iiggeenn  mmeedd  mmoottoorrccyykkllaarrnnaa..  

  

DDeett  hhaarr  vvaarriitt  eenn  bbrraa  iinnlleeddnniinngg  ppåå  22000099  oocchh  vvii  hhooppppaass  ppåå  mmeerr  uuttfföörrtt  uunnddeerr  ddeett  hhäärr  åårreett  eefftteerrssoomm  vvii  ffååtttt  

fflleerr  ssaammaarrbbeettssppaarrttnneerrss  vviiaa  ttaannddllääkkaarree  oocchh  ööggoonnssppeecciiaalliisstteerr..  

  

EEtttt  aavv  pprroobblleemmeenn  äärr  ffoorrttffaarraannddee  aavvssttåånnddeenn  oocchh  ffaattttiiggddoommeenn..  DDeett  äärr  iinnttee  lläätttt  aatttt  hhaa  kkoonnttiinnuuiitteett  oocchh  vvii  

hhooppppaass  ddäärrfföörr  aatttt  vvii  sskkaa  kkuunnnnaa  eexxppaannddeerraa  mmeedd  fflleerr  ffaaddddrraarr  uunnddeerr  åårreett  ssåå  aatttt  vvii  kkaann  hheellttiiddssaannssttäällllaa  nnååggoonn  

ssoomm  ppåå  hheellttiidd  aarrbbeettaarr  mmeedd  aatttt  ggee  bbaarrnn  oocchh  fföörräällddrraarr  vvaadd  ddee  bbeehhöövveerr..  II  ddeettttaa  aarrbbeettee  iinnggåårr  oocckkssåå  eetttt  aavv  ddee  

ssvvåårraassttee  aarrbbeetteenn  nnååggoonn  kkaann  ffåå,,  aatttt  fföörrhhaannddllaa  mmeellllaann  oolliikkaa  ssttaammmmaarr  ssoomm  iinnttee  hhaarr  uuttbbiillddnniinngg,,  oocchh  ssoomm  hhaarr  

oolliikkaa  ssyynn//kkuullttuurr  nnäärr  ddeett  kkoommmmeerr  ttiillll  uuttfföörraannddee  aavv  oolliikkaa  aarrbbeetteenn..  DDeett  äärr  ooffttaa  ss..kk..  ppoolliittiisskkaa  ttvviisstteerr  ssoomm  

uuttmmyynnnnaarr  ii  vvåållddssaammhheetteerr..  TTyyvväärrrr  kkaallllaarr  mmaann  ddeett  kkrriigg  ii  ttiiddnniinnggaarr,,  vviiaa  CCnnnnss  rraappppoorrtteerriinngg,,  mmeenn  ddeett  äärr  

mmeerraa  aavv  ssllaaggeett  kkuullttuurreellllaa  oocchh  rreelliiggiiöössaa  ddiissppyytteerr..  JJaagg  ffiinnnnss  mmiitttt  iibbllaanndd  ddeemm  oocchh  sseerr  hhuurr  ddeett  ffuunnggeerraarr,,  oocchh  

rrääddssllaann  ssoomm  äärr  uuppppbbyyggggdd  äärr  iinnggeett  mmeerr  äänn  eenn  mmyytt..  

  

  

NNYYAA  SSAATTSSNNIINNGGAARR  22000099  ––  22001100  

  

11..  MMeeddiicciinnsskk  mmiissssiioonn  

  

Liksom arbetet med Diabeteskliniken har detta besök inskränkt sig till att jag har haft förnyande möten 

med en av de koordinerande medarbetarna, Joey Daus i Arise Ministries, eftersom vi inte kunde få vår 

tid hos läkaren då han hade s.k. akutbesök på andra håll. Vi samordnar detta möte att ske i samband 

med starten av Diabeteskliniken i Ozamiz den 24 april. Avståndet mellan dessa städer är endast tre 

timmar, vilket är en kort sträcka här. 

  

IIssttäälllleett  hhaarr  vvii  oommfföörrddeellaatt  eenn  ggååvvaa  fföörr  mmeeddiicciinnsskkaa  pprroojjeekktt,,  mmeedd  ppeennggaarr  ffrråånn  ffaaddddrraarrnnaa  fföörr  aatttt  ggee  hhäällssaa  ttiillll  

fflleerr  mmäännnniisskkoorr..  OOmm  ddeettttaa  kkaann  nnii  lläässaa  ii  fföölljjaannddee  ttvvåå  aarrttiikkllaarr;;  ttaannddllääkkaarrbbeessöökk,,  oocchh  bbeessöökk  hhooss  

ööggoonnssppeecciiaalliisstteenn..  

  

TTAANNDDLLÄÄKKAARRBBEESSÖÖKK  FFÖÖRR  MMAAMMAANNWWAASS  FFAADDDDEERRBBAARRNN  

  

TTiissddaaggeenn  ddeenn  2244  ffeebbrruuaarrii  vvaarr  eenn  mmiillssttoollppee  ii  vvåårrtt  aarrbbeettee  mmeedd  aatttt  ssaammoorrddnnaa  llookkaallaa  rreessuurrsseerr  mmeedd  ddee  bbiiddrraagg  

vvii  ffåårr  ffrråånn  eerr  fföörr  aatttt  hhjjäällppaa  bbaarrnneenn  ttiillll  eenn  bbäättttrree  ffrraammttiidd..  

  

DDeett  äärr  ttyyvväärrrr  ssåå  aatttt  ddeenn  mmeessttaa  hhjjäällppeenn  ttiillll  ssttaammbbeeffoollkknniinnggeenn  mmåånnggaa  ggåånnggeerr  eennddaasstt  ggeess  aavv  ppeerrssoonneerr  ssoomm  

vviillll  hhaa  rröösstteerr  ttiillll  nnäässttaa  vvaall  fföörr  nnååggoott  lliikknnaannddee  bbyyrråådd  eelllleerr  kkoommmmuunnffuullllmmääkkttiiggee..  DDeettttaa  iinnnneebbäärr  aatttt  bbååddee  

ssttaammffoollkk  oocchh  FFiilliippppiinnaarree  ii  öövvrriiggtt  äärr  uunnddrraannddee  nnäärr  vvii  ssääggeerr  aatttt  vvii  vviillll  hhjjäällppaa  ddeemm  ttiillll  bbäättttrree  hhyyggiieenn  oocchh  

vviissaa  hhuurr  mmaann  kkaann  uuttfföörraa  oolliikkaa  aarrbbeetteenn  ssoomm  mmiilljjöösskkyydddd,,  ooddlliinngg,,  ffiisskkee  mm..mm..  uuttaann  aatttt  hhaa  aannsspprrååkk  ppåå  

ggeennttjjäännsstt..  

  

LLääkkaarrnnaa  hhaarr  ddoocckk  fföörrssttååtttt  ddeettttaa  fföörr  lläännggee  sseeddaann..  FFlleerraa  llääkkaarree  ggeennoommfföörr  eeggnnaa  pprroojjeekktt  fföörr  aatttt  hhjjäällppaa  ddee  

ffaattttiiggaa,,  oocchh  nnäärr  vvii  ffiicckk  rreeddaa  ppåå  vvaarraannddrraass  eexxiisstteennss  ssåå  eerrbbjjöödd  ddee  aatttt  ddee  vviillll  hhjjäällppaa  oossss  ggrraattiiss,,  mmoott  aatttt  vvii  

bbeettaallaarr  mmaatteerriiaalleett..  II  ddeett  aatttt  ddee  ssjjäällvvaa  bbeettaallaarr  mmaatteerriiaalleett,,  rrääcckkeerr  iinnttee  hhjjäällppeenn  ttiillll  ssåå  mmåånnggaa,,  mmeenn  ii  ddeett  aatttt  

FFTTMMWW  bbeettaallaarr  mmaatteerriiaalleett  kkaann  vvii  ttiillllssaammmmaannss  hhjjäällppaa  fflleerr..  VVii  aarrbbeettaarr  ppaarrttiippoolliittiisskktt  oocchh  rreelliiggiiöösstt  oobbuunnddeett..  

  

EEfftteerrssoomm  vvii  hhaarr  ttvvåå  bbaarrnn  mmeedd  ffaammiilljjeerr  ii  TTaaggaanniittoo,,  kkoomm  vvii  öövveerreennss  aatttt  ggöörraa  eenn  fföörrssttaa  iinnssaattss  fföörr  ddeessssaa..  



SSoomm  dduu  kkaannsskkee  vveett  rreeddaann,,  ggåårr  ffaaddddeerraavvggiifftteenn  ttiillll  ttrree  oolliikkaa  uunnddeerrhhåållll,,  bbaarrnneett,,  ffaammiilljjeenn  oocchh  ssttaammmmeenn//bbyynn..  

NNuu  hhaaddee  vvii  mmööjjlliigghheett  aatttt  llååttaa  fföörräällddrraarrnnaa  kkoommmmaa  mmeedd  ssiitttt  ffaaddddeerrbbaarrnn,,  mmeenn  oocckkssåå  mmeedd  aannddrraa  bbaarrnn  ssoomm  

hhaarr  pprroobblleemm  mmeedd  hhäällssaann..  BBååddee  iinnoomm  ffaammiilljjeenn  oocchh  ii  bbyynn..  

  

HHäärr  kkoommmmeerr  eenn  rreeddooggöörreellssee  fföörr  ddaaggeenn  mmeedd  bbiillddeerr  oocchh  fföörrkkllaarriinnggaarr  ttiillll  vvaadd  ssoomm  hhäännddee,,  hhuurr  oocchh  vvaarrfföörr..  

DDeett  iinnttrreessssaannttaa  mmeedd  aatttt  aarrbbeettaa  mmeedd  ssttaammffoollkk  äärr  aatttt  ddee  lläärr  ssnnaabbbbtt,,  mmeenn  hhaarr  mmoottffrrååggoorr  ssoomm  äärr  iinnttrreessssaannttaa  

aatttt  aarrbbeettaa  mmeedd,,  oocchh  ssaammttiiddiiggtt  llöössaa  fföörr  aatttt  ddee  sskkaa  fföörrssttåå  oocchh  vveettaa  hhuurr  ddee  sskkaa  ggöörraa  nnäässttaa  ttaannddllääkkaarrbbeessöökk  

bbeehhaagglliiggaarree  uuttaann  aatttt  vvaarraa  rräädddd  fföörr  ssmmäärrttaa..  

  

VViisssstt  kkäännnnss  ddeettttaa  iiggeenn??  HHuurr  mmåånnggaa  SSvveennsskkaarr  hhaarr  iinnttee  ttaannddllääkkaarrsskkrrääcckk??  

JJaagg  sskkaa  eerrkkäännnnaa  aatttt  jjaagg  bblleevv  ooeerrhhöörrtt  fföörrvvåånnaadd  öövveerr  AAnnggeell  ssoomm  bbeehhöövvddee  ddrraa  uutt  ttvvåå  ttäännddeerr,,  mmeenn  iinnttee  

rreeaaggeerraaddee  mmeedd  eenn  bblliinnkknniinngg  nnäärr  ttaannddllääkkaarreenn  ssaattttee  bbeeddöövvnniinnggeenn..  HHoonn  vvaarr  ooeerrhhöörrtt  dduukkttiigg,,  ttrroottss  ddeettttaa  vvaarr  

iinnttee  RRaasshheell  MMaaee  ssåå  öövveerrttyyggaadd  aatttt  ddeett  sskkuullllee  ggåå  bbrraa,,  ffaasstt  aatttt  hhoonn  iinnttee  hhaaddee  lliikkaa  ggrraavvaa  pprroobblleemm  ssoomm  ssiinn  

kkoommppiiss  AAnnggeell..  

  

HHOOSS  TTAANNDDLLÄÄKKAARREENN  

  

BBaarrnneenn  aannlläännddee  kklloocckkaann  99::0000  ppåå  mmoorrggoonneenn  ttiillll  

bbuusssstteerrmmiinnaalleenn..  DDäärr  mmööttttee  jjaagg  ddeemm  

ttiillllssaammmmaannss  mmeedd  ppaassttoorreerrnnaa  TTeeooddoorroo  BBaatt--aaoo  

oocchh  RRiiccaarreeddoo  ””RRiicc””  HHuueellmmaa  fföörr  aatttt  kköörraa  ddeemm  

ttiillll  ttaannddllääkkaarrkklliinniikkeenn..  

  

EEddeelliinnaa  ””AAddiinngg””  PPeerraazz  äärr  lläärraarree  fföörr  MMaammaannwwaa  

ii  TTaaggaanniittoo..  HHoonn  hhaarr  3355  bbaarrnn  oocchh  2255  vvuuxxnnaa  ii  ssiinn  

sskkoollssaall  ssoomm  ggrruuvvbboollaaggeett  TTMMCC  TTaaggaanniittoo  

MMiinniinngg  CCoorrppoorraattiioonn  bbyyggggtt  uuppppee  vviidd  

MMaammaannwwaass  nnyyaa  bbooppllaattss..  TTMMCC  hhaarr  äävveenn  bbyyggggtt  

ddee  nnyyaa  hhuusseenn  oocchh  ddrraaggiitt  ssaanniitteett  oocchh  vvaatttteenn  ttiillll  

ddeemm..  

  

TTaannddllääkkaarree  AArriieell  UUrriiaarrttee  oocchh  LLäärraarriinnnnaann  EEddeelliinnaa  PPeerraazz  

  

FFöörrsstt  aatttt  bböörrjjaa  vvaarr  AAnnggeell  SSaallaazzaarr..  

HHoonn  vvaarr  ffaannttaassttiisskktt  dduukkttiigg..  UUttaann  aatttt  rröörraa  eenn  mmiinn,,  uuttrryycckkaa  eetttt  oorrdd  eelllleerr  eennss  vviissaa  mmeedd  aannssiikkttssuuttrryycckk  oorroo  

eelllleerr  ssmmäärrttaa,,  ttoogg  hhoonn  bbååddaa  bbeeddöövvnniinnggaarrnnaa,,  eenn  ii  ttaaggeett,,  fföörr  aatttt  ddrraa  uutt  ttvvåå  ttäännddeerr..  EEnn  ttaanndd  ii  öövveerrkkääkkeenn  oocchh  

eenn  ii  uunnddeerrkkääkkeenn..  NNuu  sskkaa  ttäännddeerrnnaa  ffåå  rröörraa  ssiigg  ffrriitttt  ii  ffyyrraa  mmåånnaaddeerr,,  sseeddaann  sskkaa  hhoonn  kkoommmmaa  ttiillllbbaakkaa  fföörr  aatttt  

ssee  oomm  ddee  hhaarr  ppllaacceerraatt  ssiigg..  OOmm  iinnttee,,  ffåårr  vvii  ssee  oomm  vvii  kkaann  jjuusstteerraa  mmeedd  hhjjäällpp  aavv  ttaannddssttäällllnniinngg..  

  



DDeettttaa  kkaannsskkee  dduu  kkäännnneerr  mmeedd??  

RRaasshheell  vvaarr  iinnttee  ppåå  hhuummöörr  aatttt  ffåå  eenn  ttaanndd  

uuttddrraaggeenn,,  ttrroottss  aatttt  AAnnggeell  vvaarriitt  fföörree  hheennnnee  uuttaann  

aatttt  vviissaa  eetttt  ssppåårr  aavv  oobbeehhaagg..  

  

PPaappppaa  ffiicckk  llääggggaa  ssiigg  ii  ssttoolleenn  oocchh  RRaasshheell  llåågg  ii  

hhaannss  ffaammnn..  EEfftteerr  aatttt  bbeeddöövvnniinnggeenn  vvaarr  ssaatttt,,  

äännddrraaddee  hhoonn  ddoocckk  aattttiittyydd  oocchh  ttyycckkttee  aatttt  ddeett  vvaarr  

ssppäännnnaannddee..  

  

RRaasshheell  ssaakknnaarr  ffaaddddeerrppeennggaarr  jjuusstt  nnuu,,  mmeenn  vvii  hhaarr  

eetttt  ssppaarrkkaappiittaall  kkvvaarr  ffrråånn  fföörrrraa  åårreett  ssoomm  vvii  

aannvväännddeerr  ttiillll  hheennnnee..  HHeennnneess  mmaammmmaa  oocchh  

lliilllleebbrroorr  aavvlleedd  fföörrrraa  åårreett  ii  ttuubbeerrkkuullooss..  

  

  

PPÅÅ  LLÄÄKKAARRSSTTAATTIIOONNEENN  

EEfftteerr  ttaannddllääkkaarreenn  ggiicckk  vvii  ttiillll  ddeenn  llookkaallaa  

hhäällssoossttaattiioonneenn  fföörr  aatttt  kkoonnttrroolllleerraa  ddeenn  

aallllmmäännnnaa  hhäällssaann  ppåå  bbååddee  fföörräällddrraarr  oocchh  

bbaarrnn..  

  

HHäärr  vvaarr  ddeett  iinnttee  ssåå  ffaarrlliiggtt..  BBaarraa  sstteettoosskkoopp  

oocchh  aatttt  aannddaass  ssaammtt  aatttt  ddookkttoorrnn  ttiittttaaddee  ppåå  

ttuunnggaann  oocchh  ööggoonneenn..  

  

AAnnggeellss  ssyysstteerr  MMaarreetthh  hhaarr  eenn  ssäällllssyynntt  

ssjjuukkddoomm  ppåå  ööggoonneenn,,  ssåå  mmeedd  hheennnnee  ggiicckk  vvii  

ttiillll  ööggoonnllääkkaarree  eefftteerr  lluunncchh..  

  

VVii  ffiicckk  rreecceepptt  ppåå  mmeeddiicciinn  ttiillll  RRaasshheellss  

ppaappppaa  ssaammtt  vviittaammiinnttiillllsskkootttt  ttiillll  bbaarrnneenn  ssoomm  

vvii  llöössttee  uutt..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

HHäärr  kkaann  nnii  ssee  hhuurr  aavvssllaappppnnaannddee  ddeett  vvaarr  aatttt  ttrrääffffaa  eenn  ddookkttoorr  eefftteerr  aatttt  hhaa  vvaarriitt  hhooss  ttaannddllääkkaarreenn..  

  

NNuu  vvaarr  aallllaa  hhuunnggrriiggaa,,  oocchh  ttaannddllääkkaarreenn  hhaaddee  ssaaggtt  aatttt  ddeett  iinnttee  vvaarr  nnååggrraa  pprroobblleemm  mmeedd  aatttt  bbaarrnneenn  åått  eefftteerr  

ddeerraass  ttaanndduuttddrraaggnniinnggaarr,,  uuttaann  vvii  ssttyyrrddee  sstteeggeenn  mmoott  eenn  rreessttaauurraanngg,,  eelllleerr  ssoomm  ddeett  hheetteerr  hhäärr,,  eetttt  äätteerrii..  

  

UUnnddeerr  ttiiddeenn  ttoogg  jjaagg  eenn  ttuurr  ttiillll  aappootteekkeett  oocchh  kkööppttee  uutt  mmeeddiicciinn  oocchh  ttaannddkkrräämm..  TTaannddbboorrssttaarr  hhaaddee  vvii  kkööpptt  

hhooss  ttaannddllääkkaarreenn,,  mmeenn  ttaannddkkrräämmeenn  vvaarr  sslluutt..  

  

  



  

LLUUNNCCHH  

  

EEfftteerr  llääkkaarrbbeessöökkeenn  vvaarr  ddeett  ddaaggss  fföörr  lluunncchh..  DDåå  ppaassssaaddee  

lläärraarreenn  ppåå  aatttt  uunnddeerrvviissaa  fföörräällddrraarrnnaa  hhuurr  mmaann  bboorrssttaarr  

ttäännddeerrnnaa,,  aannvväännddeerr  ttaannddkkrräämm  ssaammtt  ddoosseerraarr  ddee  

llääkkeemmeeddeell  oocchh  vviittaammiinnttiillllsskkootttt  ssoomm  ddee  ffååtttt  fföörreesskkrriivvnnaa..  

  

BBååddaa  ffaammiilljjeerrnnaa  ffiicckk  mmeedd  ssiigg  vvaarrssiinnaa  ttaannddbboorrssttaarr,,  äävveenn  

ttiillll  AAnnggeellss  ssyysskkoonn  oocchh  ppaappppaa..  

  

  

  

  

  

  

  

PPÅÅ  ÖÖGGOONNKKLLIINNIIKKEENN  

SSoomm  nnäämmnntt  iinnnnaann,,  hhaaddee  AAnnggeellss  1122--åårriiggaa  ssttoorraassyysstteerr  

MMaarreetthh  pprroobblleemm  mmeedd  ööggoonneenn..  NNååggoott  ssoomm  vvääxxttee  ppåå  

hhoorrnnhhiinnnnaann  oocchh  ssoomm  nnuu  ggjjoorrddee  aatttt  hhoonn  iinnttee  kkuunnddee  ssee  

ppåå  vväännsstteerr  ööggaa,,  oocchh  ssoomm  oocckkssåå  bböörrjjaatt  vvääxxaa  ppåå  hhööggeerr  

ööggaa..  

DDeett  vviissaaddee  ssiigg  aatttt  ssttaaddeennss  ööggoonnllääkkaarree  iinnttee  vvaarr  

ööggoonnllääkkaarree  uuttaann  ooppttiikkeerr..  HHaann  hhaaddee  iinnttee  rräätttt  

uuttrruussttnniinngg  fföörr  aatttt  ssee  vviillkkeenn  ssjjuukkddoomm  hhoonn  lleedd  aavv,,  uuttaann  

bbaarraa  fföörr  aatttt  ttiillllvveerrkkaa  ggllaassööggoonn..  SSåå  äärr  ddeett  hhäärr  ii  

pprroovviinnsseenn..  DDee  ssoomm  bbeehhöövveerr  hhjjäällpp  ffåårr  ooffttaa  ååkkaa  llåånnggtt..  

TTiillll  ddee  ssttoorraa  ssttääddeerrnnaa  ssoomm  kkaallllaass  cciittyy..  OOppttiikkeerrnn  

rriinnggddee  eenn  ööggoonnssppeecciiaalliisstt  ii  SSuurriiggaaoo  cciittyy  oocchh  ssaa  aatttt  vvii  

vvaarr  vväällkkoommnnaa  ddiitt  nnäärr  vvii  vviillllee..  

  

HHooss  iinnggeenn  llääkkaarree  bbeettaallaaddee  vvii  nnååggoott  aarrvvooddee  iiddaagg..  

AAllllaa  llääkkaarree  vvii  mmööttttee,,  iinnkklluussiivvee  ooppttiikkeerrnn,,  vvaarr  ggllaaddaa  aatttt  vvii  hhjjäällppttee,,  ddee  ssoomm  ddee  kkaallllaarr,,  ddee  ffaattttiiggaassttee  bbllaanndd  ddee  

ffaattttiiggaa..  DDäärrfföörr  iinnggiicckk  ddeett  ii  ddeerraass  vväällggöörreennhheettsspprrooggrraamm  aatttt  hhjjäällppaa  oossss  ffrriitttt  ssaa  ddee..  DDeett  bbäässttaa  äärr  aatttt  bbååddee  

ttaannddllääkkaarreenn  oocchh  ooppttiikkeerrnn  vviillll  vvaarraa  mmeedd  uutt  ii  ddjjuunnggeellnn  nnäässttaa  ggåånngg  fföörr  aatttt  hhjjäällppaa  fflleerr..  

  

DDeettttaa  äärr  bbaarraa  bböörrjjaann..  DDeessssaa  bbiillddeerr  kkoommmmeerr  aatttt  vviissaass  fföörr  oolliikkaa  ssttaammmmaarr  ssoomm  iinnttee  kkaann  lläässaa  oocchh  sskkrriivvaa,,  fföörr  

aatttt  ddee  sskkaa  fföörrssttåå  aatttt  vvii  vveerrkklliiggeenn  vviillll  oocchh  kkaann  hhjjäällppaa  ddeemm..  DDeettttaa  fföörr  aatttt  ddee  sskkaa  fföörrssttåå  aatttt  vvii  iinnttee  ggåårr  

oommkkrriinngg  oocchh  ttaarr  ””ttuurriissttbbiillddeerr””  fföörr  sskkoojjss  sskkuullll,,  uuttaann  fföörr  ddeerraass  eeggeenn  ppeerrssoonnlliiggaa  sskkuullll..  

  

  

BBEESSÖÖKK  HHOOSS  ÖÖGGOONNSSPPEECCIIAALLIISSTT  

  

EEfftteerrssoomm  MMaarreetthh  SSaallaazzaarr  hhaaddee  eenn  ööggoonnssjjuukkddoomm  ssoomm  iinnttee  kkuunnddee  ddiiaaggnnoossttiisseerraass,,  bbeessttäämmddee  vvii  mmeedd  

hheennnneess  mmaammmmaa  aatttt  vvii  sskkuullllee  ååkkaa  ttiillllssaammmmaannss  rreeddaann  nnäässttaa  ddaagg  ttiillll  SSuurriiggaaoo  cciittyy,,  eefftteerrssoomm  jjaagg  sskkuullllee  ddiitt  ii  

aannnnaatt  äärreennddee  mmeedd  mmiinn  ffrruu  oocchh  kkuunnddee  ttaa  ddeemm  mmeedd  mmiigg..  NNuu  bblleevv  ddeett  iinnttee  bbäättttrree  äänn  aatttt  AAnnggeellss  oocchh  

MMaarreetthhss  ggaammmmeellmmoorrffaarr  aavvlliiddiitt  uunnddeerr  ddaaggeenn  vvii  vvaarr  ii  CCaannttiillaann  hhooss  aallllaa  llääkkaarrnnaa,,  ssåå  nnäärr  jjaagg  kkoonnttaakkttaaddee  

ddeemm  ppåå  oonnssddaaggssmmoorrggoonneenn  ffiicckk  jjaagg  bbeesskkeeddeett  aavv  ddeerraass  lläärraarree  AAddiinngg,,  aatttt  ddeerraass  mmaammmmaa  ggååtttt  uutt  ii  ddjjuunnggeellnn  

ttiillll  hheennnneess  mmoorrffaarrss  bboossttäällllee  fföörr  aatttt  vvaarraa  mmeedd  ppåå  bbeeggrraavvnniinnggeenn..  AAvv  ddeenn  aannlleeddnniinnggeenn  sskköött  vvii  bbeessöökkeett  

ffrraammfföörr  oossss,,  oocchh  jjaagg  ttrrooddddee  iinnttee  aatttt  ddeett  sskkuullllee  hhiinnnnaa  mmeedd  ii  ddeettttaa  nnuummmmeerr,,  mmeenn  ffiicckk  ffeell..  

  II  hheellggeenn  ssoomm  fföölljjddee,,  bbeesslluuttaaddee  ssttyyrreellsseenn  aatttt  ååkkaa  ttiillll  SSuurriiggaaoo  cciittyy  fföörr  aatttt  oorrddnnaa  mmeedd  

bbaannkkfföörrbbiinnddeellsseerrnnaa  eefftteerr  åårrssmmöötteett,,  vvaarrfföörr  jjaagg  ttiiddiiggtt  ppåå  mmåånnddaaggssmmoorrggoonneenn  kkoonnttaakkttaaddee  lläärraarreenn  oocchh  

ffrrååggaaddee  oomm  ddee  kkuunnddee  fföölljjaa  mmeedd  nnuu  ttiillll  ssttaaddeenn,,  vviillkkeett  ddee  kkuunnddee..  



DDeett  hhaaddee  hhäänntt  eenn  oollyycckkaa  uunnddeerr  hheellggeenn  oocchh  

AAddiinnggss  ddootttteerr  FFeellmmaa  hhaaddee  ccyykkllaatt  oommkkuullll  oocchh  

ssllaaggiitt  hhuuvvuuddeett  ssåå  iillllaa  aatttt  bblloodduuttggjjuuttnniinngg  sskkeetttt  ii  

hheennnneess  vväännssttrraa  ööggaa..  AAddiinngg  ffrrååggaaddee  ddäärrfföörr  oomm  

hhoonn  kkuunnddee  ffåå  fföölljjaa  mmeedd..  

DDeettttaa  ttiilllläätt  vvii  eefftteerrssoomm  vvii  hhaarr  ppeennggaarr  fföörr  

kkoommmmuunneenn  oocckkssåå,,  mmeenn  ddeett  vviissaaddee  ssiigg  vvaarraa  

ggrraattiiss  fföörr  hheennnnee,,  eefftteerrssoomm  hhoonn  vvaarr  bbaarrnn  ååkkttee  hhoonn  

ggrraattiiss  ppåå  bbuusssseenn,,  oocchh  llääkkaarreenn  ssaa  aatttt  ddeett  iinnttee  vvaarr  

nnååggoott  ffaarrlliiggtt  ssoomm  sskkuullllee  hhäämmmmaa  hheennnneess  sseeeennddee..  

  

HHäärr  ssiitttteerr  ddee  ttiillllssaammmmaannss  ii  vväännttrruummmmeett..  

  

  

  

LLääkkaarreenn,,  MMDD  JJaaiimmeenniittoo  CC..  GGoo,,  ssoomm  ttrroottss  ssiitttt  

KKiinneessiisskkaa  nnaammnn  vvaarr  FFiilliippiinn,,  vvaarr  mmyycckkeett  

ttrreevvlliigg  oocchh  pprraattaaddee  mmeedd  oossss  aallllaa  hheellaa  ttiiddeenn..  

  

HHaann  vviillllee  vveettaa  vvaarr  ddee  bbooddddee,,  oocchh  oomm  ddee  ffååtttt  

vvaacccciinn  mmoott  eenn  ööggoonniinnffeekkttiioonn  ssoomm  hhaann  

ttrrooddddee  vvaarr  uuttrroottaadd  ii  FFiilliippppiinneerrnnaa,,  mmeenn  ssoomm  

hhaann  nnuu  ssaa  aatttt  MMaarreetthh  hhaaddee..  

  

MMaarreetthhss  mmaammmmaa  bbeerräättttaaddee  aatttt  ddee  iinnttee  hhaafftt  

ttiillllffäällllee  aatttt  ggee  vvaacccciinn  oocchh  aatttt  eenn  ddeell  

ssttaammhhöövvddiinnggaarr  äärr  sskkeeppttiisskkaa  ttiillll  aatttt  ttiillllååttaa  

vvaacccciinn..  NNuu  äärr  MMaarreetthh  eetttt  lleevvaannddee  bbeevviiss  ttiillll  

ddeessssaa  ssttaammhhöövvddiinnggaarr  aatttt  vvii  mmååssttee  ssee  ttiillll  aatttt  

aallllaa  bbaarrnneenn  ffåårr  vvaacccciinn  ssåå  ffoorrtt  ssoomm  mmööjjlliiggtt..  

  

  

VViiddaarree  bbeerräättttaaddee  hhaann  aatttt  aatttt  ssjjuukkddoommeenn  

hheetteerr  PPoosstt--MMeeaasslleess  KKeerraattiittiiss..  EEnn  ssllaaggss  

ggrryynniigg  hhoorrnnhhiinnnneeiinnffllaammmmaattiioonn  ssoomm,,  nnäärr  

ddeenn  ggååtttt  ssåå  llåånnggtt  ssoomm  ii  MMaarreetthhss  vväännssttrraa  

ööggaa,,  iinnttee  kkaann  bbeehhaannddllaass  mmeedd  mmeeddiicciinn..  

  

HHaann  oorrddiinneerraaddee  mmeeddiicciinn  ssoomm  sskkuullllee  

ddrrooppppaass  ii  ööggaatt  ttrree  ggåånnggeerr  oomm  ddaaggeenn  fföörr  

hheennnneess  hhööggrraa  ööggaa,,  fföörr  aatttt  ssee  oomm  ddeett  iinnttee  

äärr  fföörr  sseenntt  aatttt  rrääddddaa  ddeettttaa..  

  

VViiddaarree  bbeerräättttaaddee  hhaann  aatttt  ddeett  eennddaa  ssäätttteett  

fföörr  MMaarreetthh  aatttt  ffåå  ssyynneenn  ttiillllbbaakkaa  äärr  eenn  

hhoorrnnhhiinnnneettrraannssppllaannttaattiioonn,,  oocchh  ddeessssaa  

uuttfföörrss  eennddaasstt  ppåå  ttvvåå  ppllaattsseerr  ii  

FFiilliippppiinneerrnnaa,,  ii  MMaanniillaa  oocchh  ii  DDaavvaaoo..  

  

  

HHaannbbeerräättttaaddee  aatttt  hhaann  nnoorrmmaalltt  sskkiicckkaarr  ppaattiieenntteerr  ttiillll  MMaanniillaa,,  uunnddeerrfföörrssttååtttt  aatttt  ddee  äärr  ooffttaasstt  rriikkaa  oocchh  hhaarr  rråådd  

mmeedd  ddeettttaa..  II  MMaarreetthhss  ffaallll  äärr  ddeett  eenn  kkaattaassttrrooff,,  eefftteerrssoomm  hhoonn  aallddrriigg  kkoommmmeerr  aatttt  hhaa  rråådd..  1122  åårr  oocchh  rreeddaann  

ddöömmdd  aatttt  bbllii  bblliinndd,,  eenn  iinnttee  aallllttfföörr  rroolliigg  ddiiaaggnnooss  fföörr  eenn  fflliicckkaa  ssoomm  äärr  aakkttiivv  aannddrraakkllaassssaarree  ii  ggrruunnddsskkoollaann..  

  



  

  

VVii  pprraattaaddee  oomm  hhuurr  vvii  sskkuullllee  ttee  oossss  ii  hheennnneess  ffaallll  oocchh  

bbeesslluuttaaddee  fföölljjaannddee  ååttggäärrddeerr..  

11..  HHoonn  sskkaa  ffåå  mmeeddiicciinn  fföörr  ssiitttt  hhööggrraa  ööggaa..  

22..  LLääkkaarreenn  kkoommmmeerr  aatttt  kkoonnttrroolllleerraa  mmeedd  

DDaavvaaoo,,  vveemm  oocchh  hhuurr  ddeennnnaa  ooppeerraattiioonn  ggöörrss..  

  

HHaann  vvaarr  oossääkkeerr  eefftteerrssoomm  hhaann  aallddrriigg  ssaammaarrbbeettaatt  mmeedd  

ddeemm,,  mmeenn  hhaann  lloovvaaddee  aatttt  rriinnggaa  mmiigg  kkoommmmaannddee  

oonnssddaagg..  

  

  

  

  

  

  

  

  

SSoomm  ttiiddiiggaarree  nnäämmnntt  vvaarr  ddeett  iinnggaa  pprroobblleemm  mmeedd  

FFeellmmaass  ööggoonn..  EEtttt  bbeesskkeedd  ssoomm  vvaarr  bbrraa  eefftteerr  ddee  

ttrraaggiisskkaa  nnyyhheetteerrnnaa  iinnnnaann..  

  

FFeellmmaa  vvaarr  oorroolliigg,,  mmeenn  hheennnneess  oorroo  ssllääppppttee  eefftteerr  eetttt  

ttaagg  oocchh  bbååddaa  bbaarrnneenn  vvaarr  ppoossiittiivvaa  ttiillll  aatttt  hhaa  ffååtttt  hhjjäällpp  

oocchh  ssaammttiiddiiggtt  ssee  hhuurr  eenn  ööggoonnllääkkaarree  aarrbbeettaarr..  

  

NNuu  hhaarr  ddee  eenn  bbrraa  öövveerrssiikktt  ppåå  hhuurr  eetttt  ssaammhhäällllee  mmeedd  

ssjjuukkvvåårrdd  kkaann  ffuunnggeerraa  oocchh  aatttt  ddee  äärr  eenn  ddeell  ii  ddeettttaa..  

  

  

  

  

  

  

  

  

LLUUNNCCHH  

  

UUnnddeerr  lluunncchheenn  ttrrääffffaaddee  vvii  oorrddfföörraannddee,,  vviiccee  

oorrddfföörraannddee  oocchh  kkaassssöörreenn  fföörr  ssaammttaall  oomm  hhuurr  

ddaaggeenn  vvaarriitt  oocchh  vvaadd  ssoomm  nnuu  sskkaa  sskkee..  

  

VVii  bbeerräättttaaddee  aatttt  vvii  nnuu  bbaarraa  vväännttaarr  ppåå  bbeesskkeedd  ffrråånn  

ööggoonnllääkkaarreenn  oomm  vvii  kkaann  ååkkaa  ttiillll  DDaavvaaoo  eelllleerr  

MMaanniillaa,,  ssaammtt  aatttt  vvii  iinnttee  vveett  hhuurr  ddeett  sskkaa  

ffiinnaannssiieerraass  eelllleerr  hhuurr  ssttaammmmeenn  kkoommmmeerr  aatttt  

rreeaaggeerraa..  

  

DDee  lloovvaaddee  aatttt  ttiillllssaammmmaannss  mmeedd  lläärraarreenn,,  vviissaa  aallllaa  

hhöövvddiinnggaarr  vvaadd  ssoomm  äärr  bbrraa  fföörr  ddeerraass  bbaarrnn  oocchh  

ffaammiilljjeerr,,  oocchh  jjaagg  aarrbbeettaarr  vviiddaarree  mmeedd  aatttt  ffåå  eenn  

bbeehhaannddlliinngg..  MMaammmmaann  vviillll  aatttt  ssåå  sskkeerr..  

  



DDAAVVAAOO  

II  ddeettttaa  nnuummmmeerr  kkoommmmeerr  jjaagg  iinnttee  aatttt  vviissaa  nnååggrraa  bbiillddeerr  ffrråånn  hheennnneess  uunnddeerrssöökknniinngg  eelllleerr  ooppeerraattiioonn  

eefftteerrssoomm  ddeett  iinnttee  hhäänntt  äänn,,  mmeenn  rreeddaann  ddaaggeenn  eefftteerr,,  ttiissddaaggeenn  ddeenn  33  mmaarrss,,  rriinnggddee  ddookkttoorr  GGoo  ttiillll  mmiigg  oocchh  

ttaallaaddee  oomm  fföölljjaannddee  aannggååeennddee  ttrraannssppllaannttaattiioonn  aavv  hhoorrnnhhiinnnnaa  ttiillll  MMaarreetthh..  

  

  DDaavvaaoo  uuttfföörr  kkoommpplleettttaa  ttrraannssppllaannttaattiioonneerr  oocchh  hhaarr  eenn  hhoorrhhiinnnneebbaannkk  ffrråånn  oolliikkaa  ddoonnaattoorreerr..  

  MMaarreetthh  kkaann  ooppeerreerraass  uunnddeerr  ddeerraass  vväällggöörreennhheettsspprrooggrraamm,,  vviillkkeett  kkoommmmeerr  aatttt  uunnddaannrrööjjaa  mmåånnggaa  aavv  

kkoossttnnaaddeerrnnaa..  

  VVii  mmååssttee  ddoocckk  bbeettaallaa  ddoonnaattoorrnn  fföörr  hhoorrnnhhiinnnnaann..  VVii  hhaarr  iinnttee  ffååtttt  pprriiss  äänn  uuttaann  ffåårr  ddeett  sseennaarree..  

  

HHaann  bbeerräättttaaddee  aatttt  ddeett  äärr  ffrriitttt  aatttt  ååkkaa  ddiitt  nnäärr  ssoomm  hheellsstt,,  vvaarrfföörr  jjaagg  rreeddaann  fföörreessllaaggiitt  ffaammiilljjeenn  aatttt  ddee  sskkaa  ååkkaa  

ddiitt  ppåå  mmåånnddaagg  ddeenn  99  mmaarrss  ssåå  sskkaa  jjaagg  mmööttaa  ddeemm  ddäärr,,  eefftteerrssoomm  jjaagg  äärr  ii  CCaaggaayyaann  ddee  OOrroo  oocchh  OOzzaammiizz  ffrråånn  

oocchh  mmeedd  ttoorrssddaagg  ddeenn  55  mmaarrss..  

  

VVääll  ppåå  DDaavvaaoo  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr,,  kkoommmmeerr  ddee  fföörrsstt  aatttt  ttaa  mmååtttt  ppåå  ööggaatt  oocchh  ggöörraa  ddee  uunnddeerrssöökknniinnggaarr  ssoomm  

bbeehhöövvss  fföörr  eenn  ttrraannssppllaannttaattiioonn..  EEfftteerr  ddeettttaa  sskkaa  vvii  vväännttaa  ppåå  ddoonnaattiioonn..  HHuurr  ddeettttaa  sskkeerr,,  vveett  jjaagg  iinnttee  iiddaagg,,  

uuttaann  jjaagg  kkoommmmeerr  aatttt  iinnffoorrmmeerraa  mmiigg  ssåå  ssnnaarrtt  ssoomm  mmööjjlliiggtt..  

  

GGÅÅVVAA  

DDeennnnaa  ooppeerraattiioonn  kkoommmmeerr  aatttt  iinnnneebbäärraa  kkoossttnnaaddeerr  ssoomm  äärr  uuttaannfföörr  vvåårrtt  ssppaarraaddee  kkaappiittaall,,  oocchh  ssoomm  nnii  sseerr  

fföörrssöökkeerr  jjaagg  aatttt  ffiinnnnaa  ffiinnaannssiiäärreerr  llookkaalltt  oocchh  ggeennoomm  oolliikkaa  pprrooggrraamm  ffrråånn  rreeggeerriinnggsshhåållll  oocchh  aannddrraa  

oorrggaanniissaattiioonneerr..  II  MMaarreetthhss  ffaallll  kkoommmmeerr  vvii  aatttt  ssöökkaa  hhjjäällpp  ffrråånn  ttvvåå  aannddrraa  iinnssttaannsseerr..  SSoocciiaallfföörrvvaallttnniinnggeenn  ii  

CCllaavveerr  kkoommmmuunn,,  ssoomm  äärr  ddeenn  kkoommmmuunn  ssoomm  bbyynn  TTaaggaanniittoo  ttiillllhhöörr..  NNCCIIPP  äärr  ddeett  ssttaattlliiggaa  oorrggaanneett  fföörr  

uurrbbeeffoollkknniinnggeenn,,  oocchh  ddee  hhaarr  vviissssaa  ffoonnddeerr  fföörr  MMaammaannwwaa,,  lliikkssoomm  fföörr  aannddrraa  ssttaammmmaarr..  II  ddeettttaa  ffaallll  kkrräävvss  aatttt  

ssttaammhhöövvddiinnggaarrnnaa  ssaammaarrbbeettaarr  mmeedd  oossss  oocchh  ffaammiilljjeenn  fföörr  aatttt  ffrriiggöörraa  ppeennggaarr  ttiillll  ddeettttaa..  

  

EEfftteerrssoomm  vvii  hhaarr  eexxttrraa  uuttggiifftteerr  ii  vviillkkeett  ffaallll  ii  ssaammbbaanndd  mmeedd  ttrraannssppoorrtteerr,,  mmaatt,,  hhootteellll,,  hhyyggiieennaarrttiikkllaarr  mm..mm..  

ssåå  äärr  vvii  ttaacckkssaammmmaa  oomm  dduu  vviillll  ggee  eenn  ggååvvaa  ttiillll  ddeettttaa..  

OOmm  dduu  ggeerr  oossss  eenn  ggååvvaa  fföörr  ddeettttaa,,  mmäärrkk  ddeett  mmeedd::  mmeeddiicciinnsskkaa  pprroojjeekktt,,  eelllleerr  CCHHPP11110000  ((BBaarrnnhhäällssoovvåårrdd))..  

  

TTaacckk  fföörr  ddiinn  ggååvvaa!!  

  

  

  

  

MMeedd  ddeettttaa  ttaacckkaarr  jjaagg  fföörr  ddeennnnaa  ggåånngg  oocchh  ffrraammfföörr  mmiitttt  oocchh  mmiinnaa  mmeeddaarrbbeettaarreess  vvaarrmmaa  ttaacckk  fföörr  ddiitttt  

eennggaaggeemmaanngg..  BBookkaa  ggäärrnnaa  rreeddaann  nnuu  eetttt  bbeessöökk  ppåå  TToorrpp  ii  ssoommmmaarr..  ddeett  lliiggggeerr  uuttaannfföörr  ÖÖrreebbrroo  oocchh  mmeerr  

iinnffoorrmmaattiioonn  kkaann  ffååss  vviiaa  EEFFKK,,  ÖÖrreebbrroommiissssiioonneenn  eelllleerr  SSvveennsskkaa  BBaappttiissttkkyyrrkkoorr..  

  

  

  

  

GGuuddss  ffrriidd  

  

  

  

  

TThhoorr  KKllaavveenneessss  

  

AAddllaayy,,  CCaarrrraassccaall    tthhoorr@@ttrriibbeemmiissssiioonn..ccoomm  

88331188  SSuurriiggaaoo  ddeell  SSuurr    ++6633  992299  880033  66663388  

PPhhiilliippppiinneess  

  

mailto:thor@tribemission.com


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 eller 

Sverige rosauro@tribemission.com 

 

Kontoinformation: 

Pg: 418296-0 

Bg 5495-2361 

Bank account: 9960 420418 2960 

IBAN: SE31 9500 0099 6042 0418 2960 

BIC-Code (SWIFT): NDEASESS 

 

http://www.tribemission.com/
mailto:ftms@tribemission.com
mailto:klaveness21@hotmail.com
mailto:ro_cee@yahoo.se
mailto:rosauro@tribemission.com

