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FÖRORD
Vårt godkännande från SIK, Svensk Insamlingskontroll har förlängts för 2017 och vi har fortsatt samma
90-gironummer:90 04 59-9 samt bankgiro 900–4599
Det går även bra att överföra fadderavgift, extra gåva till fadderbarn och till särskilt projekt via vårt
swish-nummer. Ange bara fadderkoden eller projektkoden (se pågående projekt på hemsidan
www.ftms.se).
Dela gärna detta vidare till vänner och bekanta
Nu i april har vi haft årsmöte i Sverige och på
följande sidor kan du se FTMW:s styrelse samt
hur arbetet fortgår.
Behovet av faddrar till barn och ungdomar, och
sponsorer för våra projekt inom näring och
barnsjukvård är fortsatt 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.
Mormor tar hand om barnbarnet i stammen Mamanwa

1. FTMS Årsmöte i Sverige, 20 april
FTMS årsmöte hölls torsdagen den 20 april och bl.a. följande punkter avklarades:
* Till styrelse för föreningen valdes som ledamot för 2 år Per Olsson och Anton Klaveness.

Till suppleanter för 2 år valdes Jovelyn Klaveness och Rosauro Maniquis.
Thor Klaveness och Helena Eklund har 1 år kvar som ledamot respektive suppleant
För mer information om föreningen och styrelsens arbete kontakta oss via kontaktuppgifter på sista sidan.
Styrelsen har konstituerat sig enligt följande:

Thor Klaveness

Ordförande

Anton-Fredrik Klaveness

Sekreterare

Per Olsson

Kassör

Jovelyn Klaveness

Suppleant

Rosauro Maniquis

Suppleant

Helena Eklund

Suppleant

Vi tackar för förtroendet.

2. Skolstart 2017

Tisdagen den 6 juni startade skolan med städning av lokaler och skolgård samt inskrivningar av barnen till de nya
årskurserna. Ett nytt skolår börjar.
Veckan efter, tisdagen den 13 juni öppnade vi dörrarna till vårt frukostprogram för det nya läsåret. Initialt skulle
vi ta emot 30 barn, en blandning av fadderbarn, Mamanwa och dokumenterat undernärda barn, men den nya
rektorn på skolan meddelade att skolan glädjande nog fått ett extra bidrag för att ge mat till alla dokumenterat
undernärda barn.
Det är fantastiskt roligt att skolledningen nu ser till de individuella barnens problematik med näring och inte bara
till skolans prestationsförmåga i sin helhet.
Omlokaliseringen av studenter då skolan tog ansvaret för de dokumenterat undernärda gjorde att vi i princip
halverade vår kull med barn.
Vi har dock kommit överens om att hålla platser till förfogande om det skulle visa sig att skolans budget för de
undernärda inte räcker hela året, eller om utdelningen av mat avslutas om de bedöms friska. Vårt fokus ligger
fortsatt på att nå ut till föräldrarna för att de ska känna att de klarar av att tillaga näringsrika måltider till sina
familjer fortlöpande.
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3. Vad händer 2017
Projekt:

Plats:

Ansvarig ledamot;

Fadderbarn

CARAGA-regionen

Jeniffer Y. Urquia
Vi har nu tre 17-åriga fadderbarn
som går de sista åren på High
School.
De två ungdomarna på bilden siktar
på helt olika karriärer där Rosauro
vill bli bonde medan Angelica
hoppas att bli Miss Philippines och
fotomodell.
Det de har gemensamt är tryggheten
att ha fadder som hjälper dem på
vägen mot sin framtida yrkeskarriär.
Dessutom har de accepterat en
utmaning från vår ordförande, Thor
Klaveness, att de till årsskiftet 2018
ska kunna Tagalog och engelska
flytande.

Belöningen för detta, om de lyckas att förstå dessa två språk är att de får resa till Manila för att besöka
missioner som hjälper barn och ungdomar, bl.a. Skandinaviska Barnmissionen.
Kan du inte Tagalog undrar du nu kanske? Alla barn får ju lära sig tagalog i skolan! Ja, det är sant att i
Filippinerna lär man sig både engelska och Tagalog i skolan. Men… i vissa områden, som där de här
ungdomarna kommer ifrån lever man ganska isolerat från omvärlden och de talar ett eget öspråk som
heter Visaya. Eftersom ingen i deras omgivning använder Tagalog eller engelska till dagligdags så kan
de inte riktigt språken, trots att Tagalog är deras lands huvudspråk.

Vi har i vår egen hemby ett antal
fadderbarn som är i grundskoleåldern.
De har nu fått sin utrustning för skolan,
och de som är nya har fått skoluniform
tillsydd samt skor.
Att vara fadder till ett barn betyder lite
extra för det enskilda barnet än att vara del
av skolmatsprogrammet.
Avgiften för fadderbarnet täcker skolmateriel och avgiften för hem och skolaföreningen som möjliggör
föräldrarnas närvaro i skolarbetet.
Om du vet någon, eller själv vill vara fadder till ett eget barn, så är du hjärtligt välkommen att kontakta
oss. Kontaktuppgifter hittar du längst bak i nyhetsbrevet.
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Projekt:

Plats:

Ansvarig ledamot;

Skolbespisning

CARAGA-regionen

Jeniffer Y. Urquia
En av våra aktiviteter inom skolmatsprojektet är att vi en gång per kvartal
besöker byn San Agustin i provinsen
Agusan Del Sur.
Provinsen hör till, liksom vår provins,
en av de tio fattigaste i landet.
Infrastrukturen är dålig och kontakten
med omvärlden mycket liten. Att nå
internet och ha ett Facebook-konto är
högt uppskattat men leder även till
mycket förvirring då deras egen kultur
även skiljer sig från den omgivande
Filippinska.
Aktiviteten består av att alla föräldrar i
byn samlas och hjälper till med att
tillaga en måltid som de sedan serverar
sina barn.
Medan föräldrarna lagar maten så leker
barnen med varandra. Från den här byn
kommer tre av våra fadderbarn, och tack
vare engagemanget från faddrarna i
Sverige kan vi också engagera alla i byn
en gång i kvartalet.
120 barn blev serverade i maj månad.

En pappa ser till att riset blir kokt

Mammor
måltiden

som

bereder

köttet

till
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I Adlay fortsätter serveringen av skolmat varje skoldag. Vår personal kommer mellan 05.00 - 05.30 på
morgonen och förbereder frukost till barnen som kommer i omgångar mellan 06.00 - 08.00.

En av vår personal kommer från Mamanwastammen. Detta underlättar för våra studenter eftersom de
har ett eget språk och en egen kultur. Det är viktigt att de kan tala om vad som händer i skolan och fråga
om råd och hjälp med läxor m.m.
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Fler bilder från Adlays skolbespisning med tillhörande skötsel av hygien m.m.
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Adlays grundskola med årskurs 1 – 6 samt förskoleklass

Vår kassör Jeniffer tillsammans med några av Mamanwas studenter
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Bilder från San Agustins näringsprogram
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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
Urquia-Klaveness Residence
Adlay, Carrascal
8318 Surigao del Sur
Philippines

FTMS Sweden
c/o Klaveness
Ekgatan 7B
213 63 Malmö
Sweden
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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:
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Pg: 90 04 59-9
Bg: 900–4599
Bankkonto: 9960 420 418 2960
IBAN: SE31 9500 0099 6042 0418 2960
BIC-Code (SWIFT): NDEASESS

SISTA SIDAN

Deltagare på FTMW:s årsmöte i januari
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