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Vårt godkännande från SIK, Svensk Insamlingskontroll har
förlängts för 2016 och vi har fortsatt samma 90-gironummer:
90 04 59-9 samt bankgiro 900-4599
Vi har fått swish-nummer så nu går det bra att ge en gåva både
stor och liten via appen i din telefon.
Vårt swish-nummer är kopplat direkt till vårt 90-konto så vid
överföring behöver du endast ange belopp och ändamål.
Det går även bra att överföra fadderavgift, extra gåva till
fadderbarn och till särskilt projekt. Ange bara fadderkoden eller projektkoden (se pågående projekt på hemsidan
www.ftms.se). Dela gärna vidare till vänner och bekanta.
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02

Nu i mars har vi haft årsmöte i Sverige och på följande sidor kan du se FTMS styrelse samt hur arbetet fortgår.
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, 21 mars
FTMS årsmöte hölls lördagen den 21 mars och bl.a. följande punkter avklarades:
* Följande ledamot valdes för två år: Thor Klaveness. Per Olsson och Rosauro Maniquis har ett år kvar Till
suppleant för två år valdes: Helena Eklund. Anton-Fredrik Klaveness och Jovelyn har ett år kvar som suppleanter.
* 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

Rosauro Maniquis

Sekreterare

Per Olsson

Kassör

Jovelyn Klaveness

Suppleant

Anton-Fredrik Klaveness

Suppleant

Helena Eklund

Suppleant

Vi tackar för förtroendet.

2. Sommarlov 2016 – Skolstart i juni
Sedan sista veckan i mars t.o.m. andra veckan i juni är 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.

När man har blivit 15 år gammal får man en vuxens ansvar för att hjälpa till med försörjningen. Man kan även
bilda familj. Tyvärr har antalet tonåringar som missbrukar alkohol ökat i den här gruppen, vilket vi arbetar med
att påverka så att det minskar. Ökat missbruk leder till minskad försörjning, fler som blir undernärda och fler som
avlider av de skador det för med sig.

För andra barn som har det bättre ställt umgås man mest med sina vänner, spelar någon av favoritsporterna basket
eller volleyboll. Många ser dock sommaruppehållet som en möjlighet att sommarjobba och tjäna in pengar till
skolans avgifter.
I Filippinerna får alla hjälpa till att tjäna in till sin egen skolgång. Med många barn i familjen kan det hända att
man satsar på ett enskilt barn som får gå på college och senare universitet om man har råd.

Att ha en fadder kan betyda att man har råd att gå hela sin utbildning och inte behöva sluta sina studier för tidigt
p.g.a. föräldrarnas behov av hjälp att försörja familjen.

Hos oss kan man välja att vara fadder till ett enskilt barn som
ingår i vårt program eller att vara fadder till vårt frukost och
lunchprogram för studenter.
Skillnaden är att om man är fadder till ett enskilt barn så kan man
påverka just det barnets tillgång till skolmaterial, avgifter och dess
familjs behov, medan man som fadder till studenterna ser till att
de får näringsrik frukost och lunch varje dag. I mån av behov
förser vi studenterna med skoluniform, skolmaterial och
personliga tillbehör som de behöver för sin utbildning beroende
på utbildningsnivå och personlig utveckling.
Det talas inte mycket om Filippinerna idag men den här regionen
är viktig för en demokratisk och fredlig utveckling på sikt. Via
FTMW är du en del av denna utveckling, och kan t.o.m. besöka
oss personligen på plats.

3. Näringsmånaden juli
Vad som är nytt för första terminen läsåret 2016 – 2017 är
att alla föräldrar hjälper till att laga mat en till två gånger
per månad beroende på antalet egna barn och totala
antalet barn.

Under juli månad uppmärksammas vikten av näring
genom ett särskilt återkommande nationellt program i
Filippinerna.
Att detta nationella program ligger just i juli är bra
eftersom det understryker för alla studenter hur viktigt det
är att äta rätt så att de orkar med sina studier och inte ger
upp p.g.a. trötthet.

Vi hade vid starten av skolan den 13 juni
25 studenter, varav 17 från stammen
Mamanwa och resterande från familjer i
behov av hjälp med näring till deras barn.
Denna och nästa bild visar barn från
stammen Mamanwa. De är mörkare i hyn
än Visayas barn (som barnen utan
stamtillhörighet på ögruppen kallas).

Andra dagen i skolan den 14 juni så är
allvaret och läsivern ett faktum. Ett nytt
läsår har tagit sin början.

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

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
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
Bank konto: 9960 420418 2960
IBAN: SE31 9500 0099 6042 0418 2960
BIC-Code (SWIFT): NDEASESS

SISTA SIDAN

Några av våra äldsta fadderbarn som registrerades 2004 och 2005
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