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DDIIAABBEETTEESSKKLLIINNIIKK  II  OOZZAAMMIIZZ  
 

Visste du att saker och ting aldrig blir som du planerar här I Filippinerna? 

Det kan bli bättre, det kan bli sämre, men det blir aldrig på det sätt som du tänkt dig att det ska hända.  

SSåå  hhaarr  ddeett  nnuu  oocckkssåå  bblliivviitt  mmeedd  vvåårrtt  ppllaanneerraaddee  bbeessöökk  ttiillll  ddiiaabbeetteesskklliinniikkeenn  ii  OOzzaammiizz  nnuu  ddeenn  2244  aapprriill..  IInnttee  

aatttt  ddeett  iinnttee  bblliirr  aavv,,  uuttaann  aatttt  jjaagg  rreeddaann  vvaarriitt  ddäärr,,  oocchh  jjaagg  kkaann  nnuu  vviissaa  eenn  fföörrssttaa  rraappppoorrtt  oomm  ssiittuuaattiioonneenn  fföörr  

ddeennnnaa  kklliinniikk..  

  

DDrr..  AArrccee  LLoommaannttaa  JJrr  äärr  eenn  llääkkaarree  ssoomm  hhaarr  

ddeeddiikkeerraatt  ssiigg  fföörr  ddiiaabbeetteessbbeehhaannddlliinngg  oocchh  

mmeeddiicciinn..  HHaann  hhaarr  rreeddaann  mmeerr  äänn  770000  mmeeddlleemmmmaarr  

ii  ssiinn  pprriivvaattaa  kklliinniikk,,  oocchh  hhaann  ssääggeerr  aatttt  hhaann  kkaann  

iinnttee  ttaa  mmeerr  äänn  110000  ppiissoo  ii  mmeeddlleemmssaavvggiifftt  ppeerr  åårr..  

  

HHaann  hhaaddee  hhooppppeett  aatttt  gguuvveerrnnöörreenn  sskkuullllee  ggee  llaanndd  

fföörr  ddeenn  nnyyaa  kklliinniikkeenn,,  mmeenn  eefftteerrssoomm  eetttt  

ssaammaarrbbeettee  mmeedd  ddeett  pprroovviinnssiieellllaa  ssjjuukkhhuusseett  bblleevv  

kkoommpplliicceerraatt  aatttt  rreeaalliisseerraa,,  bbyyggggeerr  hhaann  nnuu  

kklliinniikkeenn  ppåå  ssiinn  eeggeenn  mmaarrkk  ii  OOzzaammiizz  cciittyy..  

  

DDeettttaa  hhaarr  fföörrsseennaatt  pprroojjeekktteett  oocchh  jjaagg  kkaann  nnuu  vviissaa  

hhuurr  llåånnggtt  bbyyggggeett  kkoommmmiitt  ttiillllss  iiddaagg..  

SSkköötteerrsskkaa  ii  DDiiaabbeetteesskklliinniikkeennss  rreecceeppttiioonn..  

  



DDrr  AArrccee  LLoommaannttaa  JJrr  äärr  ddeellttiidd  II  ““aakkuuttssjjuukkhhuusseett””  

TThhee  EEmmeerrggeennccyy  HHoossppiittaall  ii  OOzzaammiizz  mmeenn  hhaarr  eenn  

eeggeenn  ddiiaabbeetteesskklliinniikk  mmeedd  ööppppeett  ppåå  ffrreeddaaggaarr..  

  

HHaannss  ddiiaabbeetteesskklliinniikk  lliiggggeerr  ii  cceennttrruumm  aavv  ssttaaddeenn,,  

mmeeddaann  ““AAkkuuttssjjuukkhhuusseett””  lliiggggeerr  eenn  bbiitt  uutt  ffrråånn  

ssttaaddeenn,,  mmeenn  ffoorrttffaarraannddee  iinnoomm  ssttaaddssggrräännsseenn..  

MMiitttteemmeellllaann  ddeessssaa  ppllaattsseerr,,  uuttmmeedd  hhuuvvuuddggaattaann,,  

hhaarr  DDrr  LLoommaannttaa  JJrr  nnuu  mmoottttaaggiitt  eenn  nnyy  ccoonnttaaiinneerr  

ffrråånn  DDaannmmaarrkk..  DDeenn  äärr  sskkäännkktt  oocchh  oommbbyyggggdd  aavv  

MMaaeerrsskk  AAiirr,,  eetttt  DDaanniisskktt  ffllyyggffrraakkttbboollaagg,,  oocchh  

kkoommmmeerr  sseennaarree  aatttt  uuttrruussttaass  aavv  NNoovvoo  NNoorrddiisskk  

AA//SS,,  ttiillllvveerrkkaarree  aavv  vviissssaa  DDiiaabbeetteess  mmeeddiicciinneerr,,  

ssååssoomm  IInnssuulliinn..  

DDrr  AArrccee  LLoommaannttaa  JJrr  oocchh  ddeenn  nnyyaa  DDiiaabbeetteesskklliinniikkeenn  

  

DDrr  LLoommaannttaa  JJrr  pprreesseenntteerraaddee  ttvvåå  aavv  ssiinnaa  

ssppoonnssoorreerr  uunnddeerr  kkvväälllleenn..  DDee  uuppppsskkaattttaarr  ddeenn  

ddeeddiikkaattiioonn  oocchh  ddeett  hhjjäärrttaa  DDrr  LLoommaannttaa  JJrr  hhaarr  fföörr  

aatttt  hhjjäällppaa  mmäännnniisskkoorr  mmeedd  DDiiaabbeetteess,,  oocchh  hhaarr  

ddäärrfföörr  hhjjäällpptt  hhoonnoomm  mmeedd  aatttt  ffiinnaannssiieerraa  oocchh  

ddoonneerraa  vvaadd  hhaann  bbeehhöövveerr  fföörr  aatttt  rreeaalliisseerraa  

kklliinniikkeennss  ddrriifftt  II  ssttaaddeenn..  

  

SSeeddaann  pprroocceesssseenn  ii  rreeggeerriinngg  oocchh  LLGGUU  

((kkoommmmuunnkkoonnttoorr))  äärr  llåånnggssaamm,,  hhaarr  vvaarruuhhuussääggaarree  

oocchh  aannddrraa  pprriivvaattee  iinndduussttrriieerr  fföörrssttååtttt  vviikktteenn  oocchh  

ggöörr  vvaadd  ddee  kkaann  fföörr  aatttt  bbiiddrraa..  

  

  

DDrr  LLoommaannttaa  JJrr  mmeedd  kkvviinnnnlliigg  vväänn  oocchh  iinnvveesstteerraarree  

KKlliinniikkeenn  äärr  nnäässttaann  kkllaarr..  TTaakkeett  äärr  ppåå  ppllaattss,,  

mmåållnniinngg  kkvvaarrssttåårr  oocchh  nnååggrraa  jjuusstteerriinnggaarr..  SSnnaarrtt  

kkoommmmeerr  hhaann  uuttrruussttaa  kklliinniikkeenn  mmeedd  nnööddvväännddiiggtt  

mmaatteerriieell..  

DDrr  LLoommaannttaa  JJrr  nnäämmnnddee  aatttt  hhaann  ffuunnnniitt  uutt  eetttt  

bbeehhoovv  aavv  eexxttrraa  uuttrruussttnniinngg,,  ssoomm  II  

oorriiggiinnaalluuttfföörraannddeett  iinnttee  ffaannnnss  mmeedd  ii  ddeenn  fföörrssttaa  

kklliinniikkeenn  ii  PPoottoottaannss  kkoommmmuunn  ii  IIllooiilloo,,  mmeenn  ssoomm  

hhaann  vviillll  bbeeggäärraa  ffrråånn  DDrr  PPaassaappoorrttee  aatttt  ffåå  

iinnkklluuddeerraa,,  oomm  mmööjjlliiggtt..  

DDeessssaa  ddookkttoorreerr  äärr  mmyycckkeett  aannggeellääggnnaa  aatttt  

uuttvveecckkllaa  ssiinnaa  kkuunnsskkaappeerr  oocchh  ffäärrddiigghheetteerr  iinn  nnyyaa  

rröönn  hhuurr  mmaann  kkaann  ggöörraa  bbeehhaannddlliinngg  oocchh  llääkkaannddee  

aavv  ddiiaabbeetteess  lläättttaarree..  

  

EEtttt  aavv  ddee  ssvvåårraassttee  pprroobblleemmeenn  nnäärr  ddeett  ggäälllleerr  ddiiaabbeetteessbbeehhaannddlliinngg  äärr  ppaattiieenntteennss  ookkuunnsskkaapp  oocchh  äävveenn  oovviilljjaa  

aatttt  fföölljjaa  ssiinn  oorrddiinnaattiioonn  aavv  mmaatt  oocchh  mmoottiioonn..  MMåånnggaa,,  aallllttfföörr  mmåånnggaa  mmäännnniisskkoorr,,  lliiddeerr  aavv  ddiiaabbeetteess  ii  

FFiilliippppiinneerrnnaa,,  ttiillll  hhöögg  kkoossttnnaadd  II  ffoorrmm  aavv  ssmmäärrttaa,,  eefftteerrssoomm  ddee  iinnttee  ttaarr  ssiinn  ssjjuukkddoomm  ppåå  aallvvaarr,,  mmeenn  aatttt  ddeerraass  

bbeeggäärr  aavv  ssöött  mmaatt  oocchh  llaatthheett  ggeerr  ddeemm  ssiiddooeeffffeekktteerr  pp..gg..aa..  ssjjuukkddoommeenn..  

JJaagg  äärr  vviilllliigg  aatttt  ssääggaa,,  äärr  vvii  iinnttee  lliikkaa  ii  SSvveerriiggee  äävveenn  ssoomm  ii  aannddrraa  lläännddeerr  ii  ddeettttaa  ssaammmmaannhhaanngg??  

  

  

OOBBSSEERRVVAA  aatttt  ddeettttaa  iinnttee  äärr  eetttt  pprroojjeekktt  eelllleerr  eenn  mmiissssiioonn  iinnoomm  FFTTMMSS//FFTTMMWW..  DDuu  kkaann  ffiinnnnaa  mmeerr  

iinnffoorrmmaattiioonn  oomm  DDiiaabbeetteessbbeehhaannddlliinngg  ppåå  hhttttpp::////wwwwww..nnoovvoonnoorrddiisskk..ccoomm  

http://www.novonordisk.com/


MMEEDDIICCIINNSSKK  MMIISSSSIIOONN  

  

På samma sätt som med diabeteskliniken var detta 

besök som vi rapporterade om och skulle ske till 

Cagayan de Oro och organisationen Lifeline, var 

det tillfälle för mig och ordförande Cholly Bat-ao 

och ledamot Teodoro Bat-ao att besöka dem redan 

fridagen den 6 mars.  

  

VVaadd  ssoomm  eeggeennttlliiggeenn  hhäännddee  vvaarr  aatttt  DDrr..  SSeeddiiggoo  

rriinnggddee  mmiigg  oonnssddaagg  eefftteerrmmiiddddaagg  ddeenn  44  mmaarrss  oocchh  ssaa  

aatttt  hhaann  vvaarr  aannttrrääffffbbaarr  ppåå  mmoorrggoonneenn  99..0000,,  oocchh  sseeddaann  

jjaagg  vviissssttee  aatttt  vvii  sskkuullllee  ddiitt  fföörr  aatttt  rreeggiissttrreerraa  ddee  nnyyaa  

lleeddaammöötteerrnnaa  ii  ssttyyrreellssee,,  ssåå  aacccceepptteerraaddee  jjaagg  hhaannss  

iinnbbjjuuddaann..  

  

VVii  mmöötttteess  ttiillllssaammmmaannss  mmeedd  hhaannss  ffrruu,,  ssoomm  oocckkssåå  äärr  

ppaarrtt  ii  ddeerraass  mmeeddiicciinnsskkaa  mmiissssiioonn..  DDee  hhaarr  uuttfföörrtt  

hhjjäällppaakkttiioonneerr  öövveerr  hheellaa  MMiinnddaannaaoo  oocchh  mmåånnggaa  fflleerr  

ööaarr  ssoomm  hhöörr  ttiillll  VViissaayyaass..  

  

FFöörr  ttiillllffäälllleett  hhaarr  ddee  iinnttee  eerrhhåålllliitt  ssaammmmaa  bbiiddrraagg  ssoomm  

vvaannlliiggtt  ffrråånn  ddeerraass  ssppoonnssoorreerr,,  vvaarrfföörr  ddeerraass  mmööjjlliigghheett  

aatttt  hhjjäällppaa  hhaarr  bbeeggrräännssaattss..  FFoorrttffaarraannddee  ffiinnnnss  ddoocckk  

uuttrryymmmmee  aatttt  uuttfföörraa  bbrraa  mmeeddiicciinnsskkaa  bbeessöökk  ii  

ssaammaarrbbeettee  mmeedd  aannddrraa  oorrggaanniissaattiioonneerr..  

  

SSååssoomm  mmåånnggaa  äärr  rrääddddaa  fföörr  IIssllaamm,,  äärr  oocckkssåå  mmåånnggaa  

rrääddddaa  fföörr  KKrriissttnnaa..  FFöörr  aatttt  fföörreebbyyggggaa  vvåållddssaammhheetteerr  

vviillllee  ddee  aallddrriigg  kkoommmmaa  ttiillll  eenn  nnyy  ppllaattss  uuttaann  aatttt  eenn  

ppaassttoorr  hhaarr  eetttt  fföörrssttaa  mmööttee  mmeedd  ffoollkkeett  ddiitt  ddee  sskkaa  fföörr  aatttt  fföörrkkllaarraa  vvaadd  ddeerraass  ttrroo  ssoomm  KKrriissttnnaa  iinnnneebbäärr..  OOmm  

ddee  aacccceepptteerraass,,  kkoommmmeerr  ddee  mmeedd  ssiitttt  tteeaamm  oocchh  uuttfföörr  uunnddeerrssöökknniinnggaarr,,  bbeehhaannddlliinnggaarr,,  ooppeerraattiioonneerr  oocchh  

aannnnaann  hhjjäällpp  eefftteerr  bbeehhoovv..  HHjjäällppeenn  ii  ssiigg  hhaarr  iinnggeett  kkrraavv  aatttt  nnååggoonn  ssoomm  bbeehhaannddllaass  mmååssttee  ttiillllhhöörraa  ssaammmmaa  ttrroo  

ssoomm  ddeemm..  

  

SSoomm  ssttaammhhöövvddiinngg  äärr  TTeeooddoorroo  BBaatt--aaoo  cchheeffsshhöövvddiinngg  oovveerr  MMaannoobboossttaammmmeenn  II  CCaannttiillaannss  kkoommmmuunn,,  

SSuurriiggaaoo  ddeell  SSuurr..  HHaann  hhaarr  ggjjoorrtt  eenn  fföörrssttaa  fföörrhhaannddlliinngg  fföörr  aatttt  hhjjäällppaa  ssttaammffoollkkeenn  II  ssiitttt  oommrrååddee  oocchh  sskkaa  nnuu  

fföörrkkllaarraa  fföörr  aallllaa  ssttaammhhöövvddiinnggaarr  II  oommrrååddeett  vvaadd  ddeennnnaa  mmiissssiioonn  kkaann  hhjjäällppaa  ddeemm  mmeedd  oocchh  ssee  oomm  ddee  kkaann  

vvaarraa  mmeedd  aatttt  mmeeddffiinnaannssiieerraa  eetttt  uuttfföörraannddee..  

  

UUnnddeerr  eenn  mmiissssiioonn  kkoommmmeerr  eetttt  hheelltt  tteeaamm  mmeedd  ssjjuukksskköötteerrsskkoorr,,  aassssiisstteenntteerr  oocchh  llääkkaarree  aavv  oolliikkaa  pprrooffeessssiioonn  

fföörr  aatttt  hhjjäällppaa  ddee  llookkaallaa  ffoollkkeenn  II  eetttt  oommrrååddee..  UUnnddeerr  eenn  mmiissssiioonn  eerrbbjjuuddeerr  mmaann  550000  ppaattiieenntteerr  bbeehhaannddlliinngg  

oocchh  ffrrii  mmeeddiicciinn,,  eennlliiggtt  uuttffäärrddaaddee  rreecceepptt..  

  

DDee  kkoossttnnaaddeerr  ssoomm  bbeehhöövveerr  ttääcckkaass  äärr  ddrriivvmmeeddeell  fföörr  bbuusssseenn,,  mmaatt,,  mmeeddiicciinn,,  ssaammtt  mmaatteerriiaall  fföörr  bbeehhaannddlliinngg  

oocchh  ooppeerraattiioonn..  LLiiffeelliinnee  bbeerr  oomm  aassssiissttaannss  fföörr  mmaatt  oocchh  hhuussrruumm  ggeennoomm  llookkaallaa  ppaassttoorreerr  ppåå  ddee  ppllaattsseerr  mmaann  

bbeessöökkeerr,,  vvaarrfföörr  ddee  kkaann  kkoommmmaa  nneerr  ii  pprriiss  fföörr  uuttfföörraannddeett..  HHeellaa  tteeaammeett  aarrbbeettaarr  ggrraattiiss,,  mmeenn  sseeddaann  ddeerraass  

ssppoonnssoorreerr  ffrruussiitt  ggååvvoorrnnaa  pp..gg..aa..  ddeenn  ddåålliiggaa  vväärrllddsseekkoonnoommiinn  mmååssttee  mmaann  hhiittttaa  llookkaallaa  ssppoonnssoorreerr  fföörr  aatttt  

ttääcckkaa  oovvaannssttååeennddee  kkoossttnnaaddeerr..  

  

  

OOBBSSEERRVVAA  aatttt  ddeettttaa  iinnttee  äärr  eetttt  pprroojjeekktt  eelllleerr  eenn  mmiissssiioonn  iinnoomm  FFTTMMSS//FFTTMMWW..  DDuu  kkaann  ffiinnnnaa  mmeerr  

iinnffoorrmmaattiioonn  oomm  CCDDOO  LLiiffeelliinneess  pprroojjeekktt  ppåå  hhttttpp::////wwwwww..ccddoolliiffeelliinneemmiinniissttrriieess..bbllooggssppoott..ccoomm  

  

  

http://www.cdolifelineministries.blogspot.com/


MMIINNDDAANNAAOO  ––  EENN  RREESSEESSKKIILLDDRRIINNGG  

  

UUnnddeerr  ttiiddeenn  55  ttiillll  1177  mmaarrss  hhaarr  jjaagg  vvaarriitt  ppåå  rreessaa  ggeennoomm  cceennttrraall  oocchh  vväässttrraa  MMiinnddaannaaoo..  OOrrssaakkeenn  ttiillll  aatttt  jjaagg  

ggeennoommfföörrddee  ddeennnnaa  rreessaa  vvaarr  aatttt  eettaabblleerraa  kkoonnttaakktt  mmeedd  oolliikkaa  oorrggaanniissaattiioonneerr  ssoomm  aarrbbeettaarr  fföörr  ffrreeddssllöössnniinnggaarr  

ppåå  öönn..  JJaagg  hhaarr  kknnuuttiitt  bbaanndd  ttiillll  mmåånnggaa  oolliikkaa  ssllaagg  aavv  ffoollkk  oocchh  ssttaammmmaarr,,  aallllee  ddee  ssoomm  vvii  ffrruukkttaarr  mmeenn  vveett  ssåå  

lliittee  oomm,,  oocchh  hhäärr  äärr  eenn  ddeell  aavv  mmiinn  rreesseesskkiillddrriinngg..  

  

CCAAGGAAYYAANN  DDEE  OORROO  CCIITTYY  

  

IInniittiiaalltt  ssttaarrttaaddee  jjaagg  mmiinn  rreessaa  

ttiillllssaammmmaannss  mmeedd  ppaassttoorreerrnnaa  BBaatt--aaoo,,  

vviillkkeett  äärr  sskkiillddrraatt  ii  eenn  eeggeenn  aarrttiikkeell  

oovvaann  mmeedd  aannsslluuttnniinngg  ttiillll  LLiiffeelliinneess  

oorrggaanniissaattiioonn..  NNäärr  jjaagg  vvaarr  ddäärr  hhäällssaaddee  

jjaagg  oocckkssåå  ppåå  ppaassttoorr  BBeerrtt  SSeennoonniiss  ssoomm  

hhaarr  ssaammaarrbbeettee  mmeedd  eenn  aannnnaann  

oorrggaanniissaattiioonn  ssoomm  kkaallllaass  ooppeerraattiioonn  

SSMMIILLEE..  DDeerraass  hhjjäällpp  ggeess  ttiillll  bbaarrnn  oocchh  

uunnggddoomm  ssoomm  äärr  ffööddddaa  hhaarrmmyynnttaa,,  oocchh  

eefftteerrssoomm  jjaagg  äärr  ssppoonnssoorr  ttiillll  eetttt  bbaarrnn  ii  

AAlleeggrriiaa,,  AAgguussaann  ddeell  SSuurr,,  mmeedd  ddeettttaa  

pprroobblleemm,,  bbeessöökkttee  jjaagg  hhoonnoomm  

ttiillllssaammmmaannss  mmeedd  TTeeooddoorroo  BBaatt--aaoo  fföörr  

aatttt  hhöörraa  hhuurr  ddeett  ggåårr  ssaammtt  pprreesseenntteerraa  

FFTTMMWW  fföörr  hhoonnoomm  oocchh  kknnyyttaa  bbaanndd  

fföörr  ffrraammttiiddaa  ssaammaarrbbeettee..  

PPaassttoorr  BBaatt--aaoo  ttiillllssaammmmaannss  mmeedd  ppaassttoorr  BBeerrtt  SSeennoonniiss  oocchh  hhaannss  ssoonn  

  

För att komma till  SSeennoonniiss  kkyyrrkkaa,,  ssoomm  äärr  bbeellääggeenn  ppåå  ttooppppeenn  aavv  eetttt  

bbeerrgg  ii  CCaaggaayyaann  ddee  OOrroo,,  mmååssttee  mmaann  kklläättttrraa  uuppppfföörr  eenn  ttrraappppaa  mmeedd  eetttt  

ssttoorrtt  aannttaall  ddääcckk  ggjjoorrddaa  ttiillll  eenn  sstteeggee,,  ssoomm  jjaagg  kkaallllaarr  ””sstteeggeenn  ttiillll  

hhiimmmmeelleenn””..  DDeett  ttaarr  vveerrkklliiggeenn  aannddaann  uurr  eenn  aatttt  kklläättttrraa  aallllaa  ddeessssaa  sstteegg  

oocchh  hhaann  eerrkkäännddee  aatttt  hhaann  iinnttee  hhaarr  mmåånnggaa  bbeessöökkaarree  ii  ssiinn  kkyyrrkkaa..  

  

BBeerrtt  äärr  kkyyrrkkooppllaanntteerraarree  oocchh  hhaann  bbeerräättttaaddee  aatttt  ffoollkkeett  II  ddaalleenn  lleevveerr  II  

ttrroonn  aatttt  ddeenn  mmääkkttiiggaassttee  aannddeenn  lleevveerr  hhööggsstt,,  vvaarrfföörr  hhaann  bbyyggggtt  ddeennnnaa  

kkyyrrkkaa  hhööggsstt  fföörr  aatttt  vviissaa  aatttt  hhaannss  GGuudd  äärr  ddeenn  AAllllssmmääkkttiiggee  oocchh  hhööggssttee..  

  

II  CCaaggaayyaann  ddee  OOrroo  ffiinnnnss  eetttt  ssttoorrtt  aannttaall  oorrggaanniissaattiioonneerr  kknnuuttnnaa  ttiillll  eetttt  

ssttoorrtt  aannttaall  ssjjuukkhhuuss  ssoomm  ssaammaarrbbeettaarr  iinnoomm  oolliikkaa  mmeeddiicciinnsskkaa  mmiissssiioonneerr,,  

fföörr  aatttt  hhjjäällppaa  ffoollkkeett  ppåå  MMiinnddaannaaoo..  DDee  mmeesstt  oommttaallaaddee  ddookkttoorreerrnnaa,,  ssoomm  

jjaagg  hhöörrddee  oomm,,  äärr  ffrråånn  BBeellggiieenn  oocchh  TTyysskkllaanndd,,  mmeenn  llääkkaarree  ddeellttaall  ffrråånn  

hheellaa  vväärrllddeenn  ggeennoomm  ddeessssaa  oorrggaanniissaattiioonneerr,,  ssåå  äävveenn  SSvveennsskkaa  llääkkaarree  vviidd  

oolliikkaa  ttiillllffäälllleenn..  

SStteeggeenn  ttiillll  hhiimmmmeelleenn  

  

PPåå  ffrreeddaaggssnnaatttteenn  rreessttee  jjaagg  vviiddaarree  ttiillll  DDaavvaaoo,,  oocchh  ddeenn  bbeerräätttteellsseenn  kkaann  dduu  lläässaa  II  eetttt  aannnnaatt  kkaappiitteell  II  ddeettttaa  

nnyyhheettssbbrreevv  uunnddeerr  ““BBeessöökk  hhooss  ööggoonnssppeecciiaalliisstt””..  

  

EEfftteerrssoomm  jjaagg  ffiicckk  llääggggaa  oomm  mmiinn  rreessaa  fföörr  aatttt  uunnddeerrlläättttaa  llääkkaarrbbeessöökkeett  fföörr  ddeettttaa  bbaarrnn  ttiillll  MMaammaannwwaa,,  ssåå  

llaaddee  jjaagg  oomm  mmiinn  rreessttuurr  eefftteerrssoomm  DDaavvaaoo  lliiggggeerr  bbeellääggeett  ii  ssyyddöössttrraa  MMiinnddaannaaoo..  EEggeennttlliiggeenn  sskkuullllee  jjaagg  rreesstt  

vviiddaarree  ttiillll  IIlliiggaann  ffrråånn  CCaaggaayyaann,,  mmeenn  nnuu  rreessttee  jjaagg  vviiaa  KKiiddaappaawwaann  cciittyy,,  CCoottaabbaattoo  cciittyy  oocchh  ggeennoomm  

pprroovviinnsseerrnnaa  NNoorrrraa  CCoottaabbaattoo  oocchh  LLaannaaoo  ddeell  SSuurr  oocchh  ddeell  NNoorrttee..  MMåånnggaa  äärr  rrääddddaa  fföörr  ddeessssaa  ppllaattsseerr  mmeenn  

ddeett  vviissaaddee  ssiigg  aatttt  jjaagg  hhaarr  mmåånnggaa  ggooddaa  vväännnneerr  hhäärr,,  oocchh  aannttaalleett  iinnttrreesssseerraaddee  fföörr  vvåårrtt  aarrbbeettee  vvääxxeerr  nnuu..  

  



KKIIDDAAPPAAWWAANN  CCIITTYY  

  

KKiiddaappaawwaann  äärr  eenn  ssttaadd  mmeellllaann  ssttääddeerrnnaa  

DDiiggooss  oocchh  CCoottaabbaattoo..  DDeett  äärr  eenn  lliitteenn  ssttaadd  

oocchh  hhäärr  hhaarr  mmaann  eenn  mmyycckkeett  eennggaaggeerraadd  

ddiiaabbeetteessllääkkaarree  ssoomm  ddrraaggiitt  iiggåånngg  eenn  

ddiiaabbeetteesskklluubbbb..  DDeenn  hhaarr  rreeddaann  225500  

mmeeddlleemmmmaarr  oocchh  llääkkaarreenn  bbeerräättttaaddee  aatttt  

mmåånnggaa  mmäännnniisskkoorr  lliiddeerr  aavv  ddiiaabbeetteess  uuttaann  

aatttt  vveettaa  oomm  ddeett..  DDeett  äärr  eenn  aavv  ddee  mmeesstt  

vvaannlliiggaa  mmeenn  äännddåå  ookkäännddaa  ssjjuukkddoommaarrnnaa  ii  

FFiilliippppiinneerrnnaa..  MMåånnggaa  ppaattiieenntteerr  äärr  

ffeellddiiaaggnnoossttiisseerraaddee  fföörr  ööggoonnpprroobblleemm,,  

ggaassttrriitt,,  hhuuddpprroobblleemm  mm..mm..  mmeeddaann  oorrssaakkeenn  

äärr  ddiiaabbeetteess..  DDiieetteenn  eefftteerrfföölljjss  iinnttee  oocchh  

ppaattiieenntteerrnnaa  äärr  ffeellmmeeddiicciinneerraaddee  oocchh  lliiddeerr  

aavv  bbiieeffffeekktteerr  tt..oo..mm..  aavvlliiddeerr  pp..gg..aa..  ddeettttaa..  

  

DDiiaabbeetteesstteeaammeett  ii  KKiiddaappaawwaannss  ssjjuukkhhuuss  ssttrräävvaarr  fföörr  aatttt  llyycckkaass  mmeedd  ddeettttaa  aarrbbeettee  II  ssiitttt  uuppppttaaggnniinnggssoommrrååddee  

oocchh  hhooppppaass  aatttt  kkuunnnnaa  ppllaanntteerraa  eenn  ddiiaabbeetteesskklliinniikk  mmeedd  ttiiddeenn  oocckkssåå  hhäärr..  

  

CCOOTTAABBAATTOO  CCIITTYY  

  

EEfftteerrssoomm  jjaagg  hhaarr  eenn  vväänn  ii  CCoottaabbaattoo  cciittyy  ååkkttee  jjaagg  

ddiitt..  MMiinn  iinntteennttiioonn  vvaarr  aatttt  nnäässttaa  ddaagg  rreessaa  ttiillllbbaakkaa  

ttiillll  KKaabbaaccaannss  kkoommmmuunn  oocchh  ttaa  bbuusssseenn  nnoorrrruutt  

ttiillllbbaakkaa  ttiillll  CCaaggaayyaann  ddee  OOrroo  fföörr  aatttt  ffoorrttssäättttaa  ttiillll  

IIlliiggaann..  NNäärr  jjaagg  kkoomm  ttiillll  bbuusssstteerrmmiinnaalleenn  ssaa  ddee  ttiillll  

mmiigg  aatttt  ddeett  ffaannnnss  bbiill  ttiillll  PPaaggaaddiiaann  ttiillllggäänngglliigg,,  

vviillkkeett  kkoorrttaaddee  nneerr  mmiinn  rreessttiidd..  

  

MMåånnggaa  KKrriissttnnaa  uuttiiffrråånn,,  kkaannsskkee  dduu  mmeedd((??))  

rreekkoommmmeennddeerraarr  iinnttee  ddeennnnaa  llöössnniinngg  eefftteerrssoomm  bbiilleenn  

kköörr  ggeennoomm  eetttt  oorroolliiggtt  oommrrååddee..  AAnnlleeddnniinnggeenn  ttiillll  aatttt  

oommrrååddeett  äärr  kkäännsslliiggtt,,  äärr  aatttt  mmåånnggaa  aavv  ssttaammmmeenn  

MMaarraannaaoo  lleevveerr  iissoolleerraaddee  mmeedd  eenn  mmyycckkeett  ffaannaattiisskk  

IIssllaammiisskk  iinnttoolleerraannss  fföörr  KKrriissttnnaa  oocchh  ddööddaarr  ddiirreekktt  

oomm  mmaann  mmööttss..  NNuu  äärr  ddeennnnaa  ttrriipppp  eenn  mmiixx  aavv  

kkuullttuurreerr,,  bbååddee  KKrriissttnnaa  oocchh  IIssllaammiisskkaa,,  vviillkkeett  oocckkssåå  

ssppeeggllaarr  cchhaauufffföörreerrnnaa,,  oocchh  aallllaa  äärr  iinnttee  ffiieennttlliiggaa  hhäärr,,  

uuttaann  mmaann  ppeekkaarr  ppåå  ddee  ssoomm  lleevveerr  iissoolleerraaddee  ii  

ddjjuunnggeellnn..  

  

EEfftteerr  ddeett  llyycckkaaddee  ssaammggååeennddeett  mmeellllaann  FFiilliippppiinnsskkaa  

aarrmméénn  oocchh  IIssllaammiisskkaa  MMNNLLFF  nnyylliiggeenn,,  ffiinnnnss  ddeett  

mmeerr  hhoopppp  oomm  eetttt  ffrreeddlliiggaarree  llaannddsskkaapp  ii  ffrraammttiiddeenn..  

  

JJaagg  hhaarr  ssjjäällvv  mmöötttt  nnyyaa  vväännnneerr  ffrråånn  MMSSUU  

MMiinnddaannaaoo  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy  ii  MMaagguuiinnddaannaaoo,,  ssoomm  äärr  

IIssllaammiisskkaa  oocchh  aarrbbeettaarr  fföörr  aatttt  ffrreeddsspprroocceesssseenn  sskkaallll  

fföörraass  vviiddaarree..  VVii  hhooppppaass  aatttt  kkuunnnnaa  fföörrbbäättttrraa  ddeettttaa  

ssaammaarrbbeettee  fföörr  eenn  ggeemmeennssaamm  vväällffäärrdd..  

  

  

  



SSeerroo  CCeennttrraall  SScchhooooll  ppåå  nnaatttteenn..  

JJaagg  kkoomm  sseenntt  oocchh  ggaavv  mmiigg  ppåå  vvaannddrriinngg  ggeennoomm  

ssttaaddeenn,,  oocchh  bbeessöökkttee  oolliikkaa  ppllaattsseerr  ssaammtt  ttaallaaddee  mmeedd  

mmäännnniisskkoorr..  OOllyycckklliiggttvviiss  äärr  mmiinnaa  bbiillddeerr  nnååggoott  

ssuuddddiiggaa  eefftteerrssoomm  ddeett  äärr  mmöörrkktt  ttiiddiiggtt  ii  

FFiilliippppiinneerrnnaa..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

MMoosskkéé  ppåå  nnaatttteenn..  

FFoollkkeett  II  eefftteerrfföölljjaannddee  bbyy  vvaarrnnaaddee  mmiigg  aatttt  vviissttaass  II  

ddeettttaa  oommrrååddee  sseeddaann  ddee  ssaa  ddeett  vvaarr  mmyycckkeett  ffaarrlliiggtt..  

JJaagg  mmååssttee  mmeeddggee  aatttt  ddeennnnaa  ““ffaarraa””  ffiinnnnss  ii  aallllaa  

ssttöörrrree  ssttääddeerr  vväärrllddeenn  rruunntt..  IInnttee  ppåå  ggrruunndd  aavv  

rräättttffäärrddiiggaa  KKaattoolliikkeerr,,  PPrrootteessttaanntteerr  eelllleerr  IIssllaammiisskkaa,,  

mmeenn  pp..gg..aa..  ddrrooggmmiissssbbrruukkaarree,,  aallkkoohhoolliisstteerr,,  

ffiicckkttjjuuvvaarr,,  pprroossttiittuueerraaddee  oocchh  aannddrraa  mmeedd  kkrriimmiinneellllaa  

aavvssiikktteerr..  

  

MMeedd  rräättttffäärrddiiggaa  mmeennaarr  jjaagg  nnoorrmmaallaa  mmäännnniisskkoorr  

ssoomm  lleevveerr  eennlliiggtt  ssiinn  ttrroo  oocchh  ddeellttaarr  II  

ssaammhhäällllssnnyyttttaann  uuttaann  kkrriimmiinneellllaa  ggäärrnniinnggaarr..  

  

NNOORRRRAA  CCOOTTAABBAATTOO  &&  LLAANNAAOO  PPRROOVVIINNSSEERRNNAA  

  

RReessaann  mmeellllaann  ssttääddeerrnnaa  PPaaggaaddiiaann  oocchh  CCoottaabbaattoo  kkaann  

ggöörraass  ggeennoomm  aatttt  ttaa  eenn  bbiill,,  ss..kk..  vvaann,,  ssoomm  ggåårr  ddiirreekktt  

mmeellllaann  ddeessssaa..  MMåånnggaa  uuppppsskkaattttaarr  iinnttee  aatttt  ttaa  ddeennnnaa  

vväägg  eefftteerrssoomm  ddeenn  äärr  ffrruukkttaadd..  SSoomm  nnäämmnntt  iinnnnaann,,  

bboorr  sseeppaarreerraaddee  IIssllaammiisskkaa  ggrruuppppeerr  ii  oommrrååddeett  ssoomm  

äärr  iinnddookkttrriinneerraaddee  ii  fföörrmmååggaann  aatttt  hhaattaa..  MMäännnniisskkoorr  

ssoomm  ddööddaarr  bbaarraa  ddee  hhöörr  nnäämmnnaass  aatttt  eenn  ppeerrssoonn  äärr  

KKrriisstteenn..  DDeett  äärr  ddäärrfföörr  vvii  bbeehhöövveerr  uuttbbiillddaaddee  

IIssllaammiisskkaa  fföörrhhaannddllaarree,,  bbååddee  hhöövvddiinnggaarr,,  aaddvvookkaatteerr  

oocchh  IImmaammeerr..  

  

UUnnddeerr  rreessaann  ppaasssseerraarr  mmaann  fflleerraa  ssmmåå  bbyyaarr..  DDee  sseerr  

uutt  ssoomm  ii  öövvrriiggaa  FFiilliippppiinneerrnnaa  ssåånnäärr  ssoomm  ppåå  ddeenn  

ttyyppiisskkaa  IIssllaammiisskkaa  kkllääddsseellnn  ssaammtt  eetttt  ssttoorrtt  aannttaall  

mmoosskkééeerr..  

  

HHuurr  ssoomm  hheellsstt  ssåå  äärr  ddeett  iinnggaa  pprroobblleemm  aatttt  ssttaannnnaa  

uutteefftteerr  vvääggeenn,,  ffoollkkeett  hhäärr  äärr  vvaannaa  mmeedd  oolliikkaa  

ffoollkkssllaagg  ssoomm  ssttaannnnaarr  vviidd  oolliikkaa  ttiillllffäälllleenn  fföörr  aatttt  

rraassttaa,,  bbaarraa  ddeett  aatttt  ddee  iinnttee  ssttaannnnaarr  II  bbyyaarrnnaa,,  vviillkkeett  

äärr  vvaannlliiggtt  ii  rreesstteenn  aavv  llaannddeett..  JJaagg  kkööppttee  ttyyppiisskktt  

IIssllaammiisskktt  rriissggooddiiss,,  jjaagg  kkaann  iinnttee  uuttsskkrriivvaa  nnaammnneett  

mmeenn  fföörr  aatttt  bbeesskkrriivvaa;;  ddeett  äärr  ssöötttt,,  lliikknnaarr  cchhookkllaadd,,  

kkäännnnss  ssoomm  gguummmmii,,  lluukkttaarr  ggootttt  oocchh  ffyylllleerr  bbuukkeenn..  



PPAAGGAADDIIAANN  CCIITTYY  

  

KKaappiittlleett  oomm  PPaaggaaddiiaann  äärr  ssttoorrtt  ddäärrfföörr  aatttt  jjaagg  

hhäärr  hhaarr  eenn  vväänn  ssoomm  ttiillllhhöörr  ssttaammmmeenn  SSuubbaanneenn  

oocchh  jjaagg  kkoommmmeerr  ddäärrfföörr  aatttt  rreeddoovviissaa  ddeennnnaa  

kkuullttuurr  mmeerr  iinnggååeennddee  II  eetttt  kkoommmmaannddee  

nnyyhheettssbbrreevv..  MMeenn  llåått  oossss  ssee  lliittee  aavv  ssttaaddeenn  oocchh  

mmiinnaa  uupppplleevveellsseerr  hhäärr  aavv  aannnnaann  aarrtt..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

MMeeggaayyoonn  äärr  eetttt  SSuubbaanneenn  oorrdd  fföörr  eenniigghheett,,  oocchh  ddeettttaa  

MMeeggaayyoonn  mmoonnuummeenntt  äärr  uupppprreesstt  II  eenn  kkuullttuurrppaarrkk  ddäärr  mmaann  

hhåålllleerr  eenn  ffeessttiivvaall  vvaarrjjee  åårr  fföörr  aatttt  ffiirraa  ffrreeddeenn  mmeellllaann  ddee  ttrree  

hhuuvvuuddkkuullttuurreerrnnaa  hhäärr  ii  PPaaggaaddiiaann,,  ZZaammbbooaannggaa  ddeell  NNoorrttee;;  

SSuubbaanneenn  ––  IIssllaamm  oocchh  KKrriissttnnaa..  VVaarrjjee  åårr  ttiillll  JJuull  ffiirraarr  mmaann  

ddeennnnaa  ffeessttiivvaall  fföörr  eenniigghheett  mmeellllaann  ddeessssaa  ggrruuppppeerr  ii  pprroovviinnsseenn..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SSuubbaanneenn  hhaarr  eenn  eeggeenn  iiddeennttiitteett  ii  kkuullttuurr  oocchh  kkllääddsseell..  JJaagg  

ååtteerrkkoommmmeerr  ttiillll  mmeerr  oomm  ddeettttaa  II  kkoommmmaannddee  nnyyhheettssbbrreevv  

eefftteerrssoomm  mmiitttt  mmaatteerriiaall  oomm  SSuubbaanneenn  äärr  lliittee  mmeerr  oommffaattttaannddee  

fföörr  aatttt  ffåå  ppllaattss  hhäärr..  IInnkklluuddeerraatt  ii  ddeettttaa  mmaatteerriiaall  äärr  oocckkssåå  ddeenn  

uuttssttäällllnniinngg  ssoomm  ffiinnnnss  ddäärr  ddee  ttrree  nnäämmnnddaa  kkuullttuurreerrnnaa  vviissaarr  

pprroovv  ppåå  oolliikkaa  hhuussttyyppeerr  ii  ZZaammbbooaannggaa  ddeell  SSuurr..  DDeett  ffiinnnnss  ssåå  

mmyycckkeett  iinnttrreessssaanntt  iinnffoorrmmaattiioonn  jjaagg  sskkuullllee  vviilljjaa  ddeellaa  mmeedd  mmiigg  

aavv  ttiillll  ddiigg……  ssoomm  hhuurr  ffrreedd  kkaann  ffiinnnnaass  uunnddeerr  eenn  äällsskkaannddee  oocchh  

nnååddeeffuullll  GGuudd..  

  

TTiillll  vväännsstteerr  kkaann  dduu  ssee  eenn  ttyyppiisskk  ddrreessss  oocchh  eenn  hhäättttaa  aatttt  llääggggaa  

oovveerr  mmaatt  fföörr  aatttt  sskkyyddddaa  ffrråånn  fflluuggoorr..  

  

  

  

  

  



  

  

II  PPaaggaaddiiaannss  hhaammnn  ffiinnnnss  fföörr  nnäärrvvaarraannddee  eennddaasstt  

ffiisskkeeffoollkkeett  oocchh  mmaarriinneenn..  FFäärrjjoorrnnaa  äärr  ssttäännggddaa  fföörr  

ttiillllffäälllleett..  

  

DDeett  äärr  mmööjjlliiggtt  aatttt  kkoommmmaa  ttiillll  ffiisskkeemmaarrkknnaaddeenn  

vvaarrjjee  ddaagg  ((ffeesskkeekköörrkkaa))  oocchh  kkööppaa  kkvvaannttiitteetteerr  mmeedd  

ffiisskk  ddåå  ffiisskkaarrnnaa  kkoommmmeerr  hheemm  eefftteerr  ffåånnggsstt..  

  

TTiillll  ttrroottss  fföörr  kkaannoonnbbååtteenn,,  PPaaggaaddiiaann  äärr  eenn  lluuggnn  oocchh  

ffiinn  ssttaadd  mmeedd  mmyycckkeett  aatttt  eerrbbjjuuddaa  eenn  nnyyffiikkeenn  oocchh  

ööppppeennssiinnnnaadd  bbeessöökkaarree..  

  

  

  

På flodsidan fina en flodkontroll, och här bor 

stadens fattiga innevånare. Visst finns det de som 

har det bra ställt även här, men i stort är livet här 

mer miserabelt och hygienen är inte den bästa..  

  

DDeettttaa  ttiillll  ttrroottss  äärr  ffoollkk  mmyycckkeett  ööppppnnaa  oocchh  vväännlliiggaa  

hhäärr,,  nnååggoott  ssoomm  jjaagg  hhaaddee  ggllääddjjeenn  aatttt  uupppplleevvaa  nnäärr  

jjaagg  bbeessöökkttee  eenn  aavv  mmiinnaa  vväännnneerr  ssoomm  bboorr  ii  ddeettttaa  

oommrrååddee..  

  

  

  

  

  

DDee  vvaarr  oottrroolliiggtt  ssttoollttaa  aatttt  ddee  hhaaddee  eenn  uuttlläännddsskk  vväänn  

oocchh  aallllaa  ggrraannnnaarr  kkoomm  oocchh  vviillllee  bbllii  ffoottooggrraaffeerraaddee  

ttiillllssaammmmaannss  mmeedd  ““ssiinn  nnyyaa  ssllääkkttiinngg””  ssoomm  vvaarr  ppåå  

bbeessöökk..  

  

PP..gg..aa..  vvaattttnneett  lliiddeerr  mmåånnggaa  aavv  hhuuddpprroobblleemm  oocchh  

hhyyggiieennbbrriisstt  oocchh  mmåånnggaa  ttyyppeerr  aavv  bbaakktteerriieerr  ffrrooddaass..  

VVii  kkaann  iinnttee  ssee  aatttt  mmaann  uuttvveecckkllaatt  nnååggoonn  ffoorrmm  aavv  

vvaatttteennrreenniinngg  ii  FFiilliippppiinneerrnnaa  fföörr  aallllmmäänntt  bbrruukk,,  

ssååssoomm  mmaann  kkaann  ssee  ii  aannddrraa  uuttvveecckklliinnggsslläännddeerr..  

FFöörrhhooppppnniinnggssvviiss  kkoommmmeerr  ddeennnnaa  iinnssiikktt  äävveenn  hhiitt  

oocchh  ssppaarraarr  ddeettttaa  lliivv  ii  lliiddaannddee..  

  

  

IILLIIGGAANN  CCIITTYY  

  

IIlliiggaann  äärr  kkäänntt  mmeedd  sskkrrääcckk  pp..gg..aa..  ddee  sseennaassttee  

hhäännddeellsseerrnnaa  mmeellllaann  ddeenn  IIssllaammiisskkaa  ggeerriillllaann  MMIILLFF  

oocchh  ddeenn  FFiilliippppiinnsskkaa  aarrmméénn  AAFFPP,,  ddåå  MMIILLFF  

ssllaakkttaaddee  mmåånnggaa  cciivviillaa  ppåå  ssiinn  ffllyykktt  ggeennoomm  bbyyaarrnnaa  II  

ssttaaddeennss  uuttkkaanntteerr..    

  

550000  ggeerriillllaammäänn  ssllooggss  mmoott  33,,000000  AAFFPP  ssoollddaatteerr  oocchh  

vvaarr  sseennaarree  pprreessssaaddee  uurr  ddeettttaa  oommrrååddee..  PPåå  ssiinn  ffllyykktt  

ddööddaaddee  ddee  aallllaa  ssoomm  kkoomm  II  ddeerraass  vväägg,,  eenn  aallllttfföörr  



““nnoorrmmaall””  ttaakkttiikk,,  oocchh  ttrraaggiisskktt  nnoogg  oocckkssåå  ffrraammkkaallllaatt  

aavv  AAFFPP  nnäärr  mmaann  pprreessssaarr  ddeemm  ii  ttäättbbeebbyyggggtt  oommrrååddee..  

För tillfället vilar inga sorger i  IIlliiggaann..  AAffffäärreerrnnaa  

rruullllaarr  ssoomm  vvaannlliiggtt  oocchh  ssttaaddeenn  ppååmmiinnnneerr  oomm  vviillkkeenn  

ssttaadd  ssoomm  hheellsstt  II  ddeenn  FFiilliippppiinnsskkaa  öövväärrllddeenn..  DDeett  sskkaa  

oocckkssåå  nnäämmnnaass  aatttt  ddeenn  IIssllaammiisskkaa  ppooppuullaattiioonneenn  äärr  

mmyycckkeett  vväällvviilllliiggaa  oocchh  vviillll  bbiiddrraa  mmeedd  ssiinn  ssyynn  ppåå  

ssaakkeerr  ssoomm  hhäännddeerr,,  mmaann  vviillll  oocckkssåå  ddeellttaa  ii  

ggeemmeennssaammmmaa  ffrreeddssaakkttiivviitteetteerr..  BBiillddeenn  aavv  IIssllaamm  äärr  

ooffttaa  eennkkeellrriikkttaadd  ffrråånn  rreeggeerriinnggeennss  ssiiddaa  vviillkkeett  ssåårraarr  

mmåånnggaa  eennsskkiillddaa  mmäännnniisskkoorr..  

  

  

  

  

  

DDAAPPIITTAANN  CCIITTYY  

  

Här hölls nationalhjälten  JJoosséé  PP..  RRiizzaall  II  eexxiill  ddee  ffyyrraa  

ssiissttaa  åårreenn  II  ssiitttt  lliivv  iinnnnaann  hhaann  ttooggss  ttiillllbbaakkaa  ttiillll  MMaanniillaa  

fföörr  eenn  ffyyrraa  mmåånnaaddeerr  llåånngg  fföörrllööjjlliiggaannddee  rräätttteeggåånngg,,  II  

vviillkkeenn  hhaann  iinnttee  ffiicckk  fföörrssvvaarraa  ssiigg  kkoorrrreekktt..  DDeettttaa  pp..gg..aa..  

hhaannss  ““hhoott””  mmoott  kkoolloonniiaallhheerrrreenn  SSppaanniieenn..  

  

HHäärr  ffiinnnnss  hhaannss  mmiinnnneessppllaattss  oocchh  hheellggeeddoomm  mmeedd  

ttiiddsseennlliiggaa  hhuuss  ffrråånn  ttiiddeenn  ddåå  hhaann  bbooddddee  hhäärr..  

  

JJaagg  vviillll  ååtteerrkkoommmmaa  mmeedd  mmeerr  oomm  ddeettttaa  II  kkoommmmaannddee  

nnyyhheettssbbrreevv  eefftteerrssoomm  mmiitttt  mmaatteerriiaall  oomm  ddeettttaa  äärr  mmeerr  

oommffaattttaannddee  oocchh  ggaannsskkaa  iinnttrreessssaanntt..  

  

VViissssttee  dduu  aatttt  DDrr..  JJoosséé  RRiizzaall,,  bboorrttsseetttt  ffrråånn  aatttt  vvaarraa  

kkäänndd  fföörrffaattttaarree  oocchh  ööggoonnllääkkaarree  oocckkssåå  vvaarr  bboonnddee  oocchh  

lläärraarree??  

  

  

  

  

  

DDIIPPOOLLOOGG  CCIITTYY  

  

DDiippoolloogg  cciittyy  äärr  ssttöörrrree  äänn  DDaappiittaann,,  mmeenn  ddeennnnaa  ssttaadd  

lleevveerr  oocckkssåå  ttaacckk  vvaarree  mmiinnnneett  aavv  RRiizzaall..  DDeenn  hhaarr  ttvvåå  

hhaammnnaarr  oocchh  eenn  ffllyyggppllaattss..  SSttaaddeenn  äärr  vvaacckkeerrtt  

bbeellääggeenn  uuttmmeedd  ddeenn  nnoorrddvväässttrraa  kkuusstteenn  aavv  

pprroovviinnsseenn  ZZaammbbooaannggaa  ddeell  NNoorrttee  oocchh  fflleerraa  ssttoorraa  

vvaarruuhhuuss  äärr  uunnddeerr  bbyyggggnnaadd  fföörr  kkoommmmaannddee  ttuurriisstteerr..  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

Utmed floden, som kommer från bergen och 

sträcker sig ut I havet, lever det så kallade 

flodsidans folk..  JJaagg  vviillll  ii  sseennaarree  nnyyhheettssbbrreevv  

pprreesseenntteerraa  ppaassttoorr  VViicceennttee  BBaarrbbaarroonnaa  JJrr,,  ssoomm  

ttiillllssaammmmaannss  mmeedd  ssiinn  ffrruu  oocchh  ppaassttoorr  LLyynn  

BBeellaarrmmiinnoo,,  aarrbbeettaarr  hhåårrtt  mmeedd  aatttt  ggee  uuttbbiillddnniinngg  ttiillll  

ddeessssaa  bbaarrnn  oocchh  hhjjäällpp  aavv  oolliikkaa  ssllaagg  ttiillll  ffoollkkeett  ssoomm  

lleevveerr  hhäärr  ii  hhyyggiieenniisskk  mmiissäärr..  

  

  

  

  

  

  

BBEESSÖÖKK  HHOOSS  ÖÖGGOONNSSPPEECCIIAALLIISSTT  

SSoomm  dduu  kkaannsskkee  kkoommmmeerr  iihhåågg  ffrråånn  fföörreeggååeennddee  nnyyhheettssbbrreevv  ssåå  hhaarr  MMaarreetthh  SSaallaazzaarr  eenn  ööggoonnssjjuukkddoomm  ssoomm  

iinnttee  kkaann  bbeehhaannddllaass  SSuurriiggaaoo  cciittyy,,  mmeenn  mmååssttee  sskkee  vviiaa  eenn  hhoorrnnhhiinnnneettrraannssppllaannttaattiioonn..  NNäärr  vvii  vvaarr  ii  SSuurriiggaaoo  

cciittyy  hhooss  DDrr..  GGoo,,  bbeessllöött  vvii  aatttt  

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

22..  LLääkkaarreenn  sskkaa  kkoonnttaakkttaa  DDaavvaaoo  oomm  hhuurr,,  nnäärr  oocchh  vvaarr  eenn  ttrraannssppllaannttaattiioonn  kkaann  sskkee..  

  

DDAAVVAAOO  

SSeeddaann  DDrr..  GGoo  lloovvaaddee  aatttt  rriinnggaa  mmiigg  fföölljjaannddee  oonnssddaagg,,  vvaarr  hhaann  tt..oo..mm..  ssnnaabbbbaarree,,  oocchh  rriinnggddee  mmiigg  ttiissddaagg  jjuusstt  

iinnnnaann  mmiiddddaagg..  HHaann  bbeerräättttaaddee  fföölljjaannddee  

  DDMMCC  DDaavvaaoo  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr  uuttfföörr  kkoommpplleettttaa  ttrraannssppllaannttaattiioonneerr  oocchh  hhaarr  eenn  hhoorrnnhhiinnnneebbaannkk  ffrråånn  oolliikkaa  

ddoonnaattoorreerr..  

  MMaarreetthh  kkaann  bbllii  ooppeerreerraadd  uunnddeerr  ddeerraass  vväällggöörreennhheettsspprrooggrraamm,,  ssoomm  vviillll  uunnddaannrrööjjaa  fflleerraa  aavv  vvåårraa  

kkoossttnnaaddeerr..  

  VVii  mmååssttee  bbeettaallaa  ddoonnaattoorr  aavv  hhoorrnnhhiinnnnaann,,  vvii  hhaarr  iinnttee  pprriiss  ppåå  ddeettttaa  äänn  mmeenn  kkoommmmeerr  aatttt  ffåå  ddeettttaa  sseennaarree..  

  

HHaann  ssaa  aatttt  vvii  kkuunnddee  kkoommmmaa  nnäärr  vvii  vviillllee,,  uuttaann  ttiiddssbbeessttäällllnniinngg,,  vvaarrfföörr  jjaagg  fföörreesslloogg  fföörr  ffaammiilljjeenn  mmåånnddaaggeenn  

ddeenn  99  mmaarrss..  II  ssåå  ffaallll  kkuunnddee  jjaagg  mmööttaa  ddeemm  ii  DDaavvaaoo,,  sseeddaann  jjaagg  rreeddaann  äärr  ii  CCaaggaayyaann  ddee  OOrroo  ffrr..oo..mm..  

ttoorrssddaaggeenn  ddeenn  55  mmaarrss..  PPåå  DDaavvaaoo  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr,,  vviillll  mmaann  iinnlleeddnniinnggssvviiss  mmäättaa  ööggaatt  oocchh  ggöörraa  

nnööddvväännddiiggaa  uunnddeerrssöökknniinnggaarr  iinnnnaann  eenn  ttrraannssppllaannttaattiioonn  kkaann  sskkee,,  eefftteerr  ddeettttaa  ffåårr  vvii  vväännttaa  ppåå  eenn  ddoonnaattiioonn..  

  

TTiiddiiggtt  kkll..  55::0000  ttoorrssddaagg  mmoorrggoonn  ddeenn  55  mmaarrss  lläämmnnaaddee  jjaagg  oocchh  TTeeooddoorroo  BBaatt--aaoo  AAddllaayy  oocchh  kklläättttrraaddee  uupppp  ii  

bbeerrggeett  ii  TTaaggaanniittoo  MMaarreetthhss  hheemm  oocchh  vvaarr  ddäärr  rreeddaann  kkll..  66::3300..  VVii  ssaammttaallaaddee  mmeedd  hheennnneess  ffaarr  oocchh  mmoorr  oocchh  

hheennnneess  ffaarr  fföölljjddee  mmeedd  oossss  nneerr  ttiillll  TTMMCCss  eennttrréé  ddäärr  vvii  ttaallaaddee  mmeedd  CCRROO  IIoonnoorr  PPaaqquueeoo  oomm  hhuurr  vvii  kkuunnddee  

ggöörraa  fföörr  aatttt  eennkkllaasstt  aassssiisstteerraa  MMaarreetthh  oocchh  hheennnneess  ffaarr  aatttt  kkoommmmaa  mmeedd  bbuusssseenn  ttiillll  DDaavvaaoo  fföölljjaannddee  ssöönnddaagg  

mmoorrggoonn..  JJaagg  ggaavv  ppeennggaarr  ttiillll  CCRROO,,  oocchh  fföörr  aatttt  ddee  sskkuullllee  bbeettaallaass  uutt,,  sskkuullllee  ddee  ppååbböörrjjaa  ssiinn  rreessaa  ttiillll  DDaavvaaoo..  

TTeeooddoorroo’’ss  ssoonn  sskkuullllee  aassssiisstteerraa  ddeemm  II  BBuuttuuaann  aatttt  bbyyttaa  bbuussss  ttiillll  DDaavvaaoo..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



JJaagg  vvaarr  II  DDaavvaaoo  rreeddaann  llöörrddaagg  mmoorrggoonn  eefftteerr  aatttt  hhaa  ttaaggiitt  nnaattttbbuusssseenn  ffrråånn  CCaaggaayyaann..  CChhoollllyy  hhaaddee  rreesstt  nneerr  

ttiillll  DDaavvaaoo  rreeddaann  uunnddeerr  ffrreeddaaggeenn  eefftteerrssoomm  hheennnneess  bbrroorr  vvaarr  iinnllaaggdd  fföörr  hhjjäärrttooppeerraattiioonn  oocchh  hhoonn  hhaaddee  aatttt  

ggöörraa  mmeedd  aatttt  hhjjäällppaa  hhoonnoomm  mmeedd  ddee  ppaappppeerr  oocchh  ppeennggaarr  ssoomm  sskkuullllee  ffyyllllaass  II  oocchh  bbeettaallaass..  TTeeooddoorroo  

ååtteerrvväännddee  ttiillllbbaakkaa  ttiillll  BBuuttuuaann  fföörr  aatttt  ttaa  eenn  ttiiddiigg  bbuussss  hheemm  ttiillll  CCaannttiillaann  eefftteerrssoomm  hhaann  hhaaddee  GGuuddssttjjäännsstt  

fföölljjaannddee  ssöönnddaagg..  EEfftteerrssoomm  ddee  äärr  MMaannoobboo  oocchh  ssttaammffoollkk  lliikkssoomm  MMaammaannwwaa,,  vviillllee  ddee  uunnddeerrlläättttaa  

ssaammaarrbbeetteett  mmeedd  ssjjuukkhhuusseett  ii  ddeettttaa  aavvsseeeennddee  eefftteerrssoomm  ddeett  ffiinnnnss  ffoonnddeerr  fföörr  ddeemm..  

  

RReeddaann  ppåå  llöörrddaaggeenn  vvaarr  jjaagg  iinnbbjjuuddeenn  aatttt  ttrrääffffaa  mmiinn  vväänn  ffrråånn  

ssaammaarrbbeetteett  mmeellllaann  LLiiffeelliinnee  oocchh  NNAASSCCAARR,,  JJooeeyy  DDaauuzz  ((tt..hh..)),,  

eefftteerrssoomm  hhaann  nnäärrvvaarraaddee  eetttt  ddiivviissiioonneelllltt  mmööttee  mmeedd  RRoottaarryy  cclluubb,,  oocchh  

hhaann  hhaaddee  vväännnneerr  ddäärr  ssoomm  vvaarr  bbeehhjjäällpplliiggaa  ttiillll  mmiigg  ii  ddeettttaa  aavvsseeeennddee  

mmeedd  aatttt  hhiittttaa  hhuussrruumm  fföörr  bbaarrnneett..  PPåå  bbiillddeenn  äärr  oocckkssåå  BBeerrmmuuddeezz  ((tt..vv..))  

ffrråånn  JJaabboonnggaa  ii  AAgguussaann  ddeell  NNoorrttee  mmeedd..  

  

JJooeeyy  pprreesseenntteerraaddee  eenn  kkvviinnnnaa  ssoomm  hheettttee  YYhheelleeeenn  oocchh  ssoomm  äärr  

ddiissttrriikkttssaannssvvaarriigg  fföörr  WWoorrlldd  VViissiioonn  oocchh  ssoomm  fföölljjddee  mmeedd  mmiigg  ttiillll  eetttt  

iinnttiilllliiggggaannddee  ssjjuukkhhuuss  oocchh  bbookkaaddee  rruumm  fföörr  MMaarreetthh  oocchh  hheennnneess  ffaarr..  

  

NNäärr  ssöönnddaaggeenn  kkoomm  vväännttaaddee  jjaagg  ppåå  bbeesskkeedd  oomm  aatttt  ddee  vvaarr  ppåå  vväägg,,  

iissttäälllleett  kkoomm  eetttt  mmeeddddeellaannddee  ffrråånn  CCRROO  ii  TTaaggaanniittoo  aatttt  MMaarreetthhss  

mmaammmmaa  vvääggrraaddee  aatttt  llååttaa  hheennnnee  kkoommaa  eefftteerrssoomm  ddee  ttrroorr  mmeerr  ppåå  

öörrttmmeeddiicciinn  äänn  mmooddeerrnn  llääkkeekkoonnsstt..  DDeettttaa  kkoomm  iinnttee  hheelltt  ssoomm  eenn  öövveerrrraasskknniinngg,,  mmeenn  kkaannsskkee  äännddåå  lliittee  

eefftteerrssoomm  vvii  ttaallaatt  uutt  oomm  vvaarrfföörr  ddeettttaa  bbeehhöövveerr  ggöörraass..  

  

VVii  kkuunnddee  iinnttee  ggöörraa  aannnnaatt  äänn  aatttt  aavvbbeessttäällllaa  ddeett  

bbookkaaddee  rruummmmeett  ssaammtt  bbeessöökkttee  jjaagg,,  ttiillllssaammmmaannss  mmeedd  

CChhoollllyy,,  ööggoonnkklliinniikkeenn  fföörr  aatttt  ddee  hhuurr  ddeett  ssåågg  uutt..  

  

UUnnddeerr  ssöönnddaaggeenn  vvaarr  iinnggaa  llääkkaarree  ddäärr  oocchh  sskköötteerrsskkaann  

vvaarr  ggaannsskkaa  oovviilllliigg  aatttt  bbeerräättttaa  oomm  ddeerraass  aarrbbeettee..  JJaagg  

bbaadd  ddoocckk  aatttt  vvii  sskkuullllee  ffåå  ttaa  eetttt  kkoorrtt  fföörr  aatttt  bbeevviissaa  aatttt  

vvii  vvaarriitt  ddäärr..  DDeellss  fföörr  aatttt  vviissee  eerr  ssoomm  äärr  vvåårraa  

ffiinnaannssiiäärreerr  aatttt  vvii  aarrbbeettaarr,,  mmeenn  oocckkssåå  aatttt  vviissaa  fföörr  

MMaarreetthh  oocchh  hheennnneess  ssttaamm  hhuurr  ddeett  sseerr  uutt  ddiitt  ddee  sskkaa,,  oomm  

ddee  vviillll  hhaa  eetttt  ffrriisskktt  nnyytttt  ööggaa..  

  

  

  

TToorrssddaaggeenn  ddeenn  22  aapprriill  vvaarr  jjaagg  ii  TTaaggaanniittoo  oocchh  pprraattaaddee  mmeedd  lläärraarreenn,,  EEddeelliinnaa  PPeerraazz,,  oocchh  vvii  kkoomm  öövveerreennss  

aatttt  hhoonn  sskkaa  vviissaa  bbaarrnneett  fföörr  fföörräällddrraarrnnaa  oocchh  hhöövvddiinnggeenn  mmiinnsstt  eenn  ggåånngg  ppeerr  mmåånnaadd,,  oocchh  ddeerraass  uuttvväärrddeerriinngg  

sskkaallll  pprroottookkoollllfföörraass..  DDeettttaa  fföörr  aatttt  ddee  sskkaa  fföörrssttåå  aatttt  ddeett  iinnttee  sskkeerr  nnååggoonn  sskkiillllnnaadd  ii  hheennnneess  ffaallll  mmeedd  ddee  

öörrtteerr  mmaann  nnuu  aannvväännddeerr..  

  

MMaammaannwwaa  hhaarr  eenn  öövveerrttrroo  ii  aatttt  eennddaasstt  aannvväännddaa  öörrtteerr..  DDeett  äärr  nnaattuurrlliiggtt  eefftteerrssoomm  ddee  lleevveerr  ii  ddjjuunnggeellnn,,  oocchh  

ddee  äärr  eennddaa  ttiillllggåånnggeenn,,  ssaammttiiddiiggtt  ssoomm  ddee  hhaarr  eenn  ddjjuuppaarree  kkuunnsskkaapp  ii  vvaadd  oolliikkaa  öörrtteerr  ffaakkttiisskktt  hhjjäällppeerr  eemmoott..  II  

ddee  ffaallll  ssoomm  ddeettttaa,,  nnäärr  ddee  ddrraabbbbaass  aavv  iinnffeekkttiioonneerr  ssoomm  iinnttee  äärr  kkuurreerrbbaarraa,,  hhaarr  ddee  iinnggeenn  kkuunnsskkaapp  oomm  ddeettttaa  

uuttaann  fföörrssöökkeerr  ffiinnnnaa  ddeenn  öörrtt  ssoomm  bboottaarr..  

  

VVii  vviillll  iinnttee  ttaa  iiffrråånn  ddeemm  kkuunnsskkaappeenn  ddee  hhaarr  oomm  öörrtteerr  uuttaann  bbeevvaarraa  ddeenn,,  mmeenn  aatttt  ddee  sskkaa  ggee  ssiigg  ssjjäällvvaa  oocchh  

ssaammhhäälllleett  eenn  cchhaannss  aatttt  bboottaa  mmeerr  ssmmäärrttffrriitttt,,  nnäärr  ddeett  äärr  mmööjjlliiggtt,,  ssaammtt  fföörrssttåå  ssaammhhäälllleettss  ffuunnkkttiioonn  fföörr  ddeemm  ii  

ddeettttaa  ffaallll..  DDeett  äärr  oocckkssåå  ddäärrfföörr  vvii  vviillll  eerrbbjjuuddaa  ddeemm  vvaacccciinneerriinngg  mmoott  ddee  ssjjuukkddoommaarr  ssoomm  äärr  oouunnddvviikklliiggaa  fföörr  

ddeemm..  II  hhiissttoorriieebbööcckkeerrnnaa  lläässeerr  vvii  hhuurr  CChhrriissttoopphheerr  CCoolluummbbuuss  fföörrddee  ssmmiittttaa  mmeedd  ssiigg  ttiillll  IInnddiiaanneerrnnaa..  DDeettttaa  

hhäännddeerr  nnuu  oocckkssåå  ssttaammmmaarr  ii  ddjjuunnggeellnn  nnäärr  ddee  kkoommmmeerr  ii  kkoonnttaakktt  mmeedd  cciivviilliissaattiioonneenn  fföörr  sskkoollggåånngg  oocchh  

aarrbbeettee..  NNååggoott  ssoomm  ddee  iinnttee  ddeellttaaggiitt  ii  iinnnnaann..  

  



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..  

  

11..  SSoocciiaallfföörrvvaallttnniinnggeenn  ii  CCllaavveerr  kkoommmmuunn,,  ssoomm  äärr  ddeenn  kkoommmmuunn  ssoomm  bbyynn  TTaaggaanniittoo  ttiillllhhöörr..  

22..  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  mmeenn  

oocckkssåå  pp..gg..aa..  ddeenn  uunnddeerrvviissnniinngg  ssoomm  nnuu  ppååbböörrjjaass  fföörr  aatttt  vviissaa  ssttaammmmeenn  vviikktteenn  aavv  vvaacccciinnaattiioonn  ttiillll  bbaarrnneenn,,  

oocchh  äävveenn  ddee  vvuuxxnnaa,,  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..  

  

OObbsseerrvveerraa  aatttt  vvii  ffiinnnnss  ppåå  TToorrpp  ii  mmiiddssoommmmaarrvveecckkaann!!  

  

  

  

GGuuddss  ffrriidd  

  

  

  

TThhoorr  KKllaavveenneessss  

  

AAddllaayy,,  CCaarrrraassccaall    tthhoorr@@ttrriibbeemmiissssiioonn..ccoomm  

88331188  SSuurriiggaaoo  ddeell  SSuurr    ++6633  992299  880033  66663388  

PPhhiilliippppiinneess  

  

AATTMM  

AAuuttoommaattiicc  TTuubbiigg  MMaacchhiinnee  

  

II  FFiilliippppiinneerrnnaa  hheetteerr  AATTMM,,  AAuuttoommaattiicc  TTeelllleerr  MMaacchhiinnee,,  iissttäälllleett  

fföörr  ssoomm  II  SSvveerriiggee,,  bbaannkkoommaatt..  TTuubbiigg  äärr  ddeett  FFiilliippppiinnsskkaa  oorrddeett  

fföörr  vvaatttteenn,,  ssåå  hhäärr  kkaann  mmaann  ttaa  uutt  vvaatttteenn!!  GGaannsskkaa  kkllaarrtt  eelllleerr  

hhuurr??  

  

DDeennnnaa  AATTMM  ffiinnnnss  uuttaannfföörr  DDaavvaaooss  bbuusssstteerrmmiinnaall,,  vviidd  vvaann  

tteerrmmiinnaalleenn..  

  

  

  

  

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/
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