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Årsmötet klart – Den nya styrelsen
Filippinsk afton på Siriusorden med presentation av vårt skolmatsprogram
Utrustning och bidrag till tandvård och ögonoperation
Övrigt

FÖRORD
Våren har haft ett hektiskt program för oss i Sverige. JIL (Jesus Is Lord Church) Danmark hjälpte oss
med underbar sång och framförde Filippinsk folkdans på Siriusorden Mirzam i Landskrona, februari
månad. Ett tillfälle som blev mycket uppskattat både av medlemmar i Siriusorden och bland kyrkans
deltagare.
Vi har genomfört vårt årsmöte, och det är glädjande att se att vi kan sända mycket av våra insamlade
medel utan alltför stora kostnader, mer om detta nedan.
Vi har dessutom stått i packningstagen med tandläkarutrustning som vi fått från en klinik i Malmö.
Denna utrustning har fotograferats upp och finns även att se på vår hemsida under rubriken Donationer i
Humanitära projekt på Pågående projekt-sidan. Vi har även satt igång med förberedelserna för att kunna
hjälpa den unga flickan som blivit blind på ett öga och behöver en hornhinnetransplantation.
Vi ser oss tvungna att inse att vi inte hinner med utställningen på Torpkonferensen i år. Thor har ett
arbete i Norge och försöker att nå fler faddrar även där, men vi har ingen som f.n. kan ta vår husvagn
och vara med på Torp i år.

1. Årsmötet 2011 – Den nya styrelsen samt ekonomin
FTMS årsmöte hölls onsdagen den 3 mars och följande punkter avklarades:
* Rosauro Maniquis omvaldes medan Jovelyn Klaveness och Anton-Fredrik Klaveness valdes in i den nya
styrelsen för FTMS.
* Med överföringen av pengar nu i februari inräknad för verksamheten, och insamlingen under 2010, har hela
91,2% gått till insamlade ändamål. Något som vi är stolta över att kunna genomföra tack vare ideellt arbete. Vi
hoppas att fler ska känna förtroende för vårt arbete så att fler kan få stöd för att få vård, utbildning och ökade
förutsättningar för arbete i Filippinerna.
* Jovelyn Klaveness som är ansvarig för CHP4051, vilket är ett projekt för Mamanwastammen i Adlay och
Pantukan, Surigao del Sur, berättade att stammen just nu är på vandring och därför lämnat skolan. Under mars till
juni är det sommarlov i Filippinerna, men till skolstarten i juni räknar vi med att de är tillbaka i skolan och att vårt
stöd med mat till eleverna kan fortsätta.
* Thor och Jovelyn Klaveness har tecknat konto i Filippinerna för att kunna distribuera hjälp som inte går att
förmedla genom FTMW. Distributörer och representanter för FTMS i Filippinerna är; pastor Lorenzo Quintas i
Agusan del Sur, Jennifer Urquia i Surigaoprovinserna samt Joey Dauz för Agusan del Norte. I Agusan del Norte
har vi dock f.n. inget pågående projekt eller några faderbarn. Vi hoppas att det kommer snart.
Efter att styrelsen konstituerat sig ser den ut enligt följande:
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Vi tackar för ert förtroende.

2. Filippinsk afton på Siriusorden Mirzam
Torsdagen den 17 februari höll FTMS i en Filippinsk afton för Sirius-orden Mirzam i Landskrona.
Tanken var att presentera FTMS skolmatsprojekt i Adlay och erbjuda sponsor-/fadderskap för att få
igång en fullt fungerande skolmatsal till de ca 600 elever som går där i förskola, grundskola och
vidaregående.
Tillsammans för genomförandet av
kvällen stod Thor Klaveness och Hans
Berglund för en kort presentation.
Därefter framförde JIL, Jesus Is Lord
Church från Köpenhamn, Filippinska
danser och sånger.

Thor försökte, med hjälp av Hans, att peka ut Filippinerna på kartan och
berätta om situationen för de fattiga folken i Södra Filippinerna, men
också om de tillgångar och rikedomar man har både inom naturresurser
som i socialt samliv.
Vi försökte att inspirera deltagarna att delta i vårt näringsprojekt i Adlay,
i vilket vi vill, med hjälp av frivilliga penninggåvor, driva ett skolkök för
att ge ca 600 barn i förskola, grundskola och vidaregående dagliga
måltider under läsåret.
Tillfället var mycket uppskattat enligt de personer som vi talade med
efteråt. Dock har endast 100 SEK kommit in ännu i bidrag, men vi
hoppas att detta ska vända och ge mer.

Efter presentationen framförde dansgruppen en traditionell Filippinsk dans med inslag från Igorot-folket.
Dansen är känd som Salidumay, men den är inte en folkdans men en folksång. Den är stavelsebildande
och raderna behöver inte sluta i rim men i assonans.
Det är en vaggvisesång bland de infödda i Cordillera bergen på mellersta och norra Luzon.
Dexter Mabuyo sjöng en vacker och stämningsfull sång på språket Tagalog som
heter ”Ang bayan kong Filipinas”, ung. övers. ”Mitt land Filippinerna”.
Sången är ursprungligen en hyllning till förre presidenten Corazon Aquino som
var älskad av sitt lands folk.
Dexter är musiker och tillhör ledningen i kyrkans musikensemble.

Programmet fortsatte med ytterligare en dans, som heter Pandango sa Ilaw, vilket rakt översatt betyder
Pandangos ljus, vilket syns i det att alla dansande har ett ljus i var hand som man i olika former för runt
sig under dansen.

Avslutningsvis sjöng en trio två mycket uppskattade sånger i
stämmor.

Om du vill att vi kommer till ditt företag, din förening/kyrka med liknande arrangemang så hör gärna av
dig. Vi kan även arrangera en helafton inkluderande Filippinsk meny. Denna afton stod Mirzam’s egen
kock för tillagandet av mat.

FAKTA
På Internet kan du se mer om Filippinska folkdanser genom att besöka följande sidor:
Igorot dance, Salidumay
http://www.youtube.com/watch?v=GSlO4x3WfyU&feature=related
Igorot song, Salidumay
http://www.youtube.com/watch?v=wVIi_TOnJQc&feature=BFp&list=WL5718A558B1165C66&index
=5
Pandango sa ilaw
http://www.youtube.com/watch?v=FwVFufKoscU&feature=BF&list=QL&index=3
Tinikling
http://www.youtube.com/watch?v=xQkV996Gns8&feature=BF&list=QL&index=3
Bagobo Tribal dance
http://www.youtube.com/watch?v=xJJGmcqRgQc&feature=related
Ifugao music and dance, bl.a. Dinnuy-a
http://www.youtube.com/watch?v=meEI_SkRBmQ&feature=BFp&list=WL5718A558B1165C66&inde
x=1
Sången Ang bayan kong Filipinas från Corazons begravning
http://www.youtube.com/watch?v=ryXE2s2as0g&feature=BFp&list=WL5718A558B1165C66&index=
3

3. Utrustning och bidrag till tandvård och ögonoperation
TANDVÅRD
Vi har haft glädjen att mottaga utrustning
för tandvård från tandläkarna Schuss och
Nilsson i Malmö.
Denna utrustning finns även på bild på vår
hemsida, pågående projekt, donationer.
Materialet är sänt till Filippinerna för att
användas av våra samarbetspartners inom
dentalvård, översedd av bl.a. tandläkare
Ariel Arreza Uriarte, Cantilan, Surigao del
Sur.
FTMS har en överenskommelse med ett
flertal läkare, däribland tandläkare, att de
ger fri tid. D.v.s. tid som inte debiteras till
barn, ungdomar, familjer och andra som är
i behov av vård.

På det sättet kan vi ge en bättre vård i det att vi har råd att
köpa mer kvalité, d.v.s. vi kan köpa fler behandlingar i det att
vi betalar för lokalbedövningar och medicin istället för
läkarlöner. Detta gör att pengarna räcker till fler
behandlingar. Att vi även fått en del instrument gör att
läkarna får en belöning i det att de inte behöver stå för den
utgiften heller.

Vi behöver fortsatt stöd för dessa utgifter, så tala gärna med vänner och bekanta om de kan tänka sig att
bidra till vårt barnvårdsprojekt CYP1100 eller bli fadder till ett barn på Mindanao.

HORNHINNETRANSPLANTATION
Vi har fått in tillräckligt med pengar för att starta upp
vår hjälp till Mareth Zalazar, i år 14 år gammal, som
blivit blind på sitt ena öga p.g.a. en överväxt till följd
av akut A-vitaminbrist vi mässlingen.
Vi har bidragit till ögondroppar till hennes friskare
öga, som läkarna anser kunna rädda utan
transplantation, medan hennes vänstra behöver en ny
hornhinna för att hon ska få synen tillbaka på detta.
Projektet är svårhanterligt eftersom stammen hon
tillhör, Mamanwa, själva vill medicinera med egna
örter och därför inte litar på andra medicinska
kunskaper eller erfarenheter än deras egna.
Thor och Jovelyn planerar att resa till flickan och hennes familj i oktober för att följa upp hur
förberedelserna gått, och om vi kan få tillstånd från flickans familj, stammens hövding och ögonläkarna
att genomföra behandlingen.
Läkarna är klart positiva, men frustrerade över familjens oro i samband med brist på kunskap i vilka
resurser som finns tillgängliga. Läkarna vill så gärna hjälpa men det går långsamt p.g.a. detta.
Det är inte FTMS som står för hela kostnaden av ingreppet, utan endast för hornhinnan och dess
preparationer, samt transport, mat och logi för flickan och en anhörig till sjukhuset i Davao. Till detta
tillkommer även alla de möten och informationsträffar som måste hållas med alla inblandade parter.
Kostnader för själva sjukhusvården med behandlingar delas av MSWD och DSWD i samarbetet med
NCIP. MSWD kan jämföras med vår kommunala närsjukvård, DSWD med Landstingets sjukvård.
För att kunna hjälpa flickan behöver ett antal frågor från flickan, familjen och stammens sida redas ut
och besvaras så att de känner förtroende för behandlingen samt att hon kommer att bli bra efter dess
avslut. Mareth måste känna att hon är i trygga händer, hennes föräldrar känna att de har kontroll över
hennes hälsa samt, vilket de uttryckt oro för, att hon inte ska avlida av ingreppet eller kidnappas för
adoption.
Det kan kanske höras underligt ut från vår sida i Europa att de är oroliga för att få henne bortadopterad,
men i denna del av världen har ibland trafficking förklarats med att utlänningar kommer och kidnappar
barn för att adoptera dem. Eftersom FTMS till del är bestående av utlänningar, finns det en oro från
deras sida att flickan därför inte kommer att föras till sjukhuset utan sättas på flyg utomlands för
adoption, vilket vi vill visa inte är fallet.
En annan problematik är att skapa ett förtroende mellan stammens medicinmän/kvinnor och
närsjukvården som finns tillgänglig för dem i kommunen. Att stammens råd och representanter ska
förstå att detta är en tillgång och att det främjar deras hälsa. Det är viktigt att vi i Europa också förstår att
den vård som åsyftas inte avser västerländsk kultur utan den lokala vård som ges via de Filippinska
myndigheterna till alla sina medborgare.
I övrigt är även representanter inblandade från kommunen (MSWD, DSWD, Barangay Captain, Mayor
m.fl.), arbetsgivare, församlingar samt NCIP, National Commission on Indigenous People, ett statligt
övervakningsorgan för stamfolks rättigheter. Till detta knyts rådgivare från Antropologiska och
Sociologiska sektionen, San Carlos Universitet, ögonläkare i Surigao och Davao City, DepEd,
Department on Education samt andra som är viktiga för funktionen.
Det är en omfattande process men för varje delmål som nås, skapas nytt kunnande på alla nivåer i
samhället. Detta märker vi bl.a. genom att det blir en öppnare och gladare atmosfär mellan olika
grupperingar lokalt i samhället.

4. Övrigt
Torpkonferensen
Vi kommer tyvärr inte att hinna med att representera oss som planerat på Torpkonferensen den 21 – 27
juni i år, detta p.g.a. underbemanning/tidsbrist.

För mer information angående arrangemang, se information och följ länkar från vår hemsida.

Föreläsningar/Events
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
Övriga kontaktuppgifter m.m., se nästa sida.

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
ftms@tribemission.com
Att: Klaveness
Norreväg 11/46
Ordförande Andreas Eklund: andreas@tribemission.com
233 39 Svedala
Kassör Thor Klaveness: thor@tribemission.com
Sverige
Kontoinformation:
Pg: 418296-0
Bg 5495-2361
Bank account: 9960 420418 2960
IBAN: SE31 9500 0099 6042 0418 2960
BIC-Code (SWIFT): NDEASESS

