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FÖRORD 

Vi har fortsatt samma 90-gironummer: 90 04 59-9 samt 

bankgiro 900–4599. Vi har nu även 90-kontot som swish-

nummer så det går numera även bra att ge en gåva via appen 

i din telefon. 

Vårt swish-nummer är kopplat direkt till vårt 90-konto så vid 

överföring behöver du endast ange 9004599, belopp och 

ändamål. 

Det går även bra att överföra fadderavgift, extra gåva till fadderbarn och gåva till särskilt projekt. Ange 

bara fadderkoden eller projektkoden (se pågående projekt på hemsidan www.ftms.se). Dela gärna vidare 

till vänner och bekanta. 

 

I juni började det nya skolåret igen och vår frukost och lunchprogram drog igång 

på nytt. Nya studenter fick hjälp med skolmateriel de behövde och 

skoluniformerna sågs över. Tack för att du hjälper våra ungdomar att få näring 

genom ditt bidrag till CYP1050 Skolmat. 

 

Vi har dessutom en elev som i och med skolstarten får hjälp genom Kiwanis Club 

Wien-Europa 1 i Österrike varifrån vi genom FTMS äskat pengar för att hon ska 

kunna klara av att genomföra en collegeutbildning. Mer information om detta i 

detta nyhetsbrev 
 

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. 

 

http://www.ftms.se/


1. Kiwanis program för stipendier 

 

* Kiwanis är en världsvid ideell sammanslutning av kvinnor och män från alla 

yrken på klubbasis enligt lokal lagstiftning. 'Kiwanis International' består för 

närvarande av över 10 700 autonoma klubbar med totalt 625.000 medlemmar i 80 

länder runt om i världen. Kiwanians har vård av mänskliga relationer och 

humanitära tjänster i åtanke, det är därför det kallas också 'Tjänsteklubbar'. Till 

skillnad från många andra föreningar avgör varje klubb dess aktiviteter 

självständigt. De räknar inte kontanter och donationer, men personliga engagemang 

för humanitära aktiviteter av medlemmar i allmänhet. 
* Översatt från deras beskrivning på Tyska 

 

Då flera av våra studenter har svårt att finansiera fortsatt skolgång, och då utbildning i denna delen av 

Filippinerna är särskilt viktig beslöt styrelsen att tillfråga Kiwanis Club Wien, som har verksamhet från 

en underklubb på ön Cebu i Filippinerna om vi kunde äska pengar till stöd för några av våra studenter. 

Detta var de mycket positiva till och vi har nu fått ett stipendie beviljat till Merbellyn Calamba från 

Madrid i Surigao Del Sur, som har fadder i Sverige. 

 

Merbellyn sökte initialt stipendie för att studera till lantbruksingenjör på CARAGA State University, 

Ampayon Campus i Butuan City, Agusan Del Norte, men eftersom de inte omfattas av den statliga 

utbildningsgarantin som president Duterte infört som gör att alla publika skolor och visa privata inte tar ut 

terminsavgift av studenterna så beslöt hon att ändra sin utbildning till Surigao Del Sur State Universitys 

kurs för Hrdm (Human Resources Development Ministry). 

 

Att vara fadder till ett barn i världen är oftast avsett att täcka barnets intag av näring under uppväxten 

medan barnets vårdnadshavare ansvarar för dess utbildning och behov av kläder m.m. 

FTMS/FTMW går steget längre då vi vänder oss till barnfamiljer som lever ett fritt nomadliknande liv i 

Filippinernas subtropiska regnskogar och därmed inte ser det som naturligt att sända sina barn till daglig 

undervisning i skolan. 

 

Vi samarbetar således med skolverkets lokala skolor i regionen och förhandlar med rektorer, lärare, 

föräldrar och i vissa fall lokala politiska ledare och hövdingar för att alla barn i regionen ska få en 

Filippinsk skolutbildning. Vårt mål är inte att själva driva skolor eller institutioner utan att det Filippinska 

samhället ska nå ut till alla medborgare för att genom utbildning nå en fredlig demokratisk utveckling i 

regionen. Det är därför viktigt att enskilda medborgare, föräldrar, barn och andra aktörer får bygga ett 

förtroende för varandra och uppleva nyttan av en bättre utbildning. 

 

Merbellyn som tillhör stammen Manobo är en medveten flicka som vet att 

bättre kunskap inom lantbruk kan påverka både hennes egen familjs 

försörjningsförmåga men även hennes regions behov av utveckling inom 

området. 

 

I regionen finns ett ökande problem på grund av utfiskning, men också 

ödeläggelse av brukbar mark samt miljöförstöring av befintliga odlingslotter 

för ris, majs, banan och andra grödor p.g.a. av den tilltagande gruvdriften som 

inte följer lagar (både internationella och nationella) avseende miljöskydd. 

Detta p.g.a. att all kontroll av att verksamheten sköts minimeras genom mutor, 

hot och våld, i vissa fall mord. 

 

Vi hoppas att vi i framtiden ska kunna erbjuda den här möjligheten till så 

många av våra grundskoleelever som möjligt. Ett viktigt steg för att nå dit är ditt engagemang att hjälpa 

oss. På olika sätt hittar vi sponsorer för ungdomarna i denna delen av Filippinerna och ditt bidrag går 

oavkortat för att skapa en bättre framtid för dem. 

 

 

 



2. Uppföljning av projekt 
 

SKOLMATSPROJEKTET 

Sedan skolstarten i juni har vi nu kommit in i september månad och vårt arbete att ge studenter som går i 

fiskebyn Adlays grundskola frukost och lunch fortsätter. 

 

Glädjande nog har vi inte tappat några studenter 

efter de första två månaderna utan har en stabil 

närvaro på 15 - 17 studenter varje måltid. Vi har 

en bra mix av barn från stammarna Mamanwa 

och Manobo men även lokala barn (de kallas 

Visayas). Jeniffer som är vår samordnare för 

våra projekt ser till att maten står redo för 

barnen varje morgon mellan 6.30 – 7.30 och 

lunch mellan 12.00 – 13.00. Jeniffer ser också 

till att de sköter sin hygien d.v.s. tvättar sig och 

borstar tänderna samt diskar innan de ger sig av 

till skolan igen. 

 

Även några av fadderbarnen kommer till vårt frukost och lunchprogram. Tack 

vare faddrarnas månatliga bidrag kan vi hjälpa fadderbarnen med uniformer 

och extra hjälp till deras familjer hemma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våra faddrar och sponsorer som har Facebookkonto kan följa detta program 

genom att bli vän med Ftms Filipino Tribe Mission eller Thor Klaveness så 

inbjuds du till våra grupper som uppdateras med nya bilder varje vecka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Om ni undrar över att en del barn har en 

vit tröja med bokstäverna PE med röda 

byxor till så är det skolans 

gymnastikuniform. 

 

Även när man har gymnastik så klär man 

sig enhetligt i skolorna i Filippinerna. 

 

 

 

 

 

 

 

Mamanwa hör till ursprungsbefolkningen och om ni 

tycker att de påminner om Australiens aboriginer så 

stämmer det väl. 

 

Det har visat sig genom modern genforskning att 

aboriginerna och Mamanwa är besläktade och 

härstammar från södra Afrika många tusen år tillbaka i 

tiden. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om du vill vara med och 

hjälpa dessa barn att få 

frukost och lunch varje 

skoldag eller bli fadder 

till ett eget barn gör du 

enligt följande: 

 

För att ge bidrag till 

skolmatsprojektet överför 

betalning till vårt 90-

konto och märk 

inbetalningen CYP1050 

 

 

 

 

Om du vill bli fadder till ett eget barn sänd oss ditt namn och din adress samt telefonnummer till 

ftms@tribemission.com så kommer vi att skicka information om ditt fadderbarn. Fadderavgiften på 200 

kronor per månad sänder du till vårt 90-konto med den kod vi sänder dig som betalningsreferens. 

mailto:ftms@tribemission.com


FADDERBARN och MAMANWA 
 

 

Tack vare våra faddrar till barn i vårt område så 

kan vi hjälpa deras familjer med särskilt stöd. 

 

Pappan till vårt fadderbarn Rica tillhör stammen 

Mamanwa berättade att de hade problem med sitt 

tak som inte var tätt. Tack vare de fonder vi har 

till fadderbarnens familjer och Mamanwa kunde 

vi köpa in material så att deras tak blev tätt och 

de slipper att bli sjuka. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Filippinerna är den svarta ursprungsbefolkningen ofta 

åsidosatt och diskriminerad. De erbjuds inte utbildning och i 

de fall de erbjuds arbete får de inte ordentlig betalning utan 

utnyttjas på olika sätt. 

 

De har rätt enligt lag att bosätta sig inom de områden som de 

historiskt registrerats tillhöra. 

På grund av den tilltagande gruvdriften som utvinner mineraler 

i bergen där de hör hemma så har de ofta flyttats mellan olika 

platser för att ge plats åt nya dagbrott. Som vi rapporterat om i 

tidigare nummer har man lockat dem bort från deras boplatser 

i bergen genom att bygga nya hus och erbjuda egen skola. 

Tyvärr har resultatet av detta inte varit beständigt utan när ett 

dagbrott stängs så har de tvingats riva sina hus som de fått för 

att återigen flytta. 

 

 

En konsekvens av detta är att många inom Mamanwa blivit 

beroende av alkohol och på grund av sin misstro mot 

samhället sköter de sig helst själva varför det finns ett stort 

motstånd mot att deras barn ska gå i skolan. 

 

 

 

Genom vår fond för Mamanwa kan du hjälpa oss så att de får det stöd de behöver för att lita på 

samhället, lära sig om demokrati och uppmuntra sina barn att gå i skolan. 

 

För att stötta Mamanwa kan du ge ett bidrag till vårt 90-konto och märka inbetalningen CHP4051 eller 

MAMANWA. 
 



3. 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     FTMS Sweden 

Klaveness/Urquia Residence   c/o Klaveness 

Adlay, Carrascal    Ekgatan 7B 

8318 Surigao del Sur    S213 63 Malmö 

Philippines     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 

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: 

Pg: 90 04 59-9 

Bg: 900–4599 

Bankkonto: 9960 420418 2960 

IBAN: SE31 9500 0099 6042 0418 2960 

BIC-Code (SWIFT): NDEASESS 

http://www.tribemission.com/
mailto:ftms@tribemission.com
mailto:ftmw@tribemission.com
mailto:thor@tribemission.com
mailto:per@efm.se


 

 

 

SISTA SIDAN 
 

 

 

 
Våra studenter på väg till skolan efter frukost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plusgiro: 90 04 59-9 

Bankgiro: 900 - 4599 


