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I detta nyhetsbrev berättar vi mer om vårt nya projekt tillsammans med pastorsparet Recto och Josefa Labrador i
Butuan City, som fokuserar heltid på att hjälpa gatubarn som lever sina liv på stadens gator för att finna mat för
dagen. Vårt mål är att de ska gå i skolan, och som ett delmål förbereder vi så många som möjligt för att klara
normal skolgång.
Vi berättar också mer om våra barn från Mamanwastammens skolgång. I dagsläget (november) går elva av de tolv
barnen som startade i juni kvar i skolan. Med tanke på hur svårt det är att motivera föräldrar och barn till att gå i
skolan så är det ett fantastiskt framsteg jämfört med förra årets sju barn som avstängdes efter för mycket frånvaro
i samband med andra terminens uppstart.
Vi har lagt högt fokus på att stötta föräldrarna i år, och att barnen inte ska lämna skolan då föräldrarna behöver
fara iväg för sina arbeten på stammens egna bergsodlingar eller för att tigga på Fiestor i de olika städerna i
regionen. Vi har t.o.m. fått äran att helt ha en femårig flicka boende hos oss ett par dagar när föräldrarna var borta,
ett förtroende vi är mycket stolta över. Vi hoppas nu att både barn och föräldrar ser framstegen i utbildningen och
att de ska känna sig väl motiverade inför nästa läsår. Vi är nu mitt i andra terminen, avbrott för Jul och nyår i
december och sommarlov i mars 2015.
Behovet för faddrar till barn och ungdomar, och sponsorer för våra projekt inom näring och barnsjukvård är
fortfarande 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 barnfadder kostar 200 kronor per månad.
HÖGRE PENSION med FTMS! Nytt för i år är att personer som arbetar i Sverige kan välja att pensionsspara
strategiskt för en högre pension via PPM* och då via vår sponsor i Sverige, EFM, Ekonomimäklarna i Malmö,
välja IKC Filippinska fonden. Genom att teckna via vår e-mail ppm@tribemission.com får FTMS ett årligt bidrag
från fonden. Sänd gärna en intresseförfrågan så kontaktar någon från EFM dig. Förfrågan är ej bindande.
*PPM är en del av den allmänna pensionen (i dagligt tal den statliga pensionen) där du själv har möjlighet att påverka din
framtid. Ca 2,5% av din lön som din arbetsgivare betalar går in i PPM systemet årligen.

1. Feeding the Precious – Projekt för gatubarn i Butuan City
I och med årsmötet i Filippinerna i januari, 2014, så har FTMS påbörjat ett stödprogram för pastorerna Recto och
Josefa Labrador i Butuan City, provinshuvudstad i Agusan del Norte.
Rectos arbete går i första hand ut på att uppmuntra de barn som lever på gatorna att känna sig älskade, behövda
och att satsa på att gå i skolan. Men för att göra det måste han fånga deras uppmärksamhet från deras ständiga
hunger, och i många fall även abstinens från olika beroenden, men även misstro mot vuxna.
Det är därför viktigt att stötta Recto och hans fru finansiellt i deras arbete. FTMS stöder dem genom FTMW i ett
gemensamt projekt under arbetsnamnet ”Feeding the Precious”. Arbetsnamnet syftar dels till att lyfta alla vuxnas
blickar mot dagens barn och ungdom för att se deras potential. Allas vår framtid ligger i hur dagens barn och
ungdom utbildas, livnärs och bemöts, och dels i, den i flera religioner existerande Gudssynen; att varje människa
har ett gudomligt värde och är älskad.
I alla samhällen skapas utanförskap genom utfrysning. Mobbning kombinerat med svält och utestängning från
skolutbildning är inte karaktärsdanande utan hindrar barnet från att lära sig ta rationella beslut. Ett barn i ett
samhälle som saknar empati från dess olika invånare, speciellt från officiella organ som skola, polis, sjukvård,
socialvård m.m. lär sig att klara sig på egen hand utan att känna empati för andra i sin omgivning. Resultatet är
ofta kriminalitet i form av stölder, rån, inbrott för att försörja sitt missbruk och/eller hunger. Samliv sker inte på
lika villkor utan det egna behovet styr, vilket i sin tur leder till våld av olika karaktär såsom våldtäkt, mord,
misshandel m.m. Ett liv är inte värt någonting när man själv inte är värd någonting. Samhällets svar år 2014 är
inte pedagogiskt i den meningen att det tar hand om vilsna barn och ger dem utbildning och framtidshopp, utan
istället kriminaliserar man dem, fängslar dem, slår dem och i vissa groteska fall har man avrättat dem.
I stadsdelen Ong Yiu bor en blandning av de fattigaste folken i Butuan City, både Muslimer, Kristna och flera
stamfolk. I den här stadsdelen florerar missbruk av droger som genererar prostitution och kriminalitet, rån
överfall, mord m.m.
Recto och hans team lagar mat och håller sammankomster där för barnen, och deras familjer, varje helg på en
tomt som de fått lov att använda. De tror på att bygga upp en ny generation barn genom sitt holistiska program; att
föda ande, kropp och själ.

Pastor Recto uppsöker barn och ungdomar han ser på gatan och inbjuder
dem till deras program för näring och utbildning.

Trots att detta är en human handling för oss alla är det tyvärr för få som går
från ord till handling så som Recto gör. Vi vill därför uppmuntra honom och
hans fru Josefa i deras arbete med att leda barn och ungdomar från gatuliv
till utbildning för att i framtiden klara av de utmaningar som det är att leva i
ett fattigt land.

På besök i Butuan City och Feeding the Precious-teamet
Recto och Josefa berättar för Thor hur de arbetar med att möta upp
ungdomar utanför olika varuhus och affärer som är populära att samla in
pengar på.
Barnen på bilden spelar ett spel med mynt som de samlat in. Eftersom
barnen inte vuxit upp i ett hem under vad vi ser som normala
förhållanden med föräldrar som hjälpt dem att gå i skola och att ge dem
regler och karaktär för samhället de lever i, så skapar barnen gemensamt
sina egna regler. De har därför inte heller förståelse om pengars värde,
kläders kvalité och användningsområden eller mats näringsvärde.
De vet att de kan byta pengarna mot mat, men pengarna får inte ett värde
som får dem att spara, utan på samma sätt som barn spelar kula, byter
samlarkort m.m. så spelar de spel med pengar som spelpjäser.

Josefa Labrador samtalar med några barn som hon träffat bakom
Moskén.

Här ligger några barn tätt tillsammans och sover. På nätterna
sjunker temperaturen, särskilt under vinterhalvåret, i förhållande
till dagstemperaturen, så barnen lägger sig tätt till varandra för att
hålla värmen.
Dessa barn är uteliggare av lika anledningar, hemlösa och har
varandra som familj. Flertalet av dem saknar en eller båda
föräldrarna. Ofta är en av föräldrarna i ett missbruk, ibland båda.

Recto Labrador har samlat barn och ungdomar på torget utanför
Katolska kyrkan. Genom att ha gemensamma aktiviteter inbjuder även
pastor Recto allmänheten att vara delaktiga i gatubarnens liv.
Det är viktigt att avtraumatisera deras situation och skapa ett
förhållande till allmänheten så att de blir accepterade. Om de ska kunna
söka in vid skolor måste rektorerna känna, och ha, politikernas stöd.
Därför kämpar Recto med att uppsöka olika instanser inom kommun
och socialtjänst för att påverka dem att se positivt och satsa mer på dem.
Tyvärr florerar det många felaktiga rykten, oftast skapat med
sexturismen som grund, att barnen ”produceras” för att samla pengar till
vuxna. Problemet är att verkligheten är mycket mer komplex än så. De
barn vi har kontakt med är inte resultatet av prostitution, utan p.g.a. att
de tillhör folkgrupper som lever i utanförskap. Föräldrar dör i
sjukdomar, dödas i konfrontationer, även som tidigare nämnts p.g.a. att
de kriminaliserats istället för att få utbildning. I vissa fall saknas
föräldrarnas engagemang p.g.a. missbruk.

Josefa träffar en grupp barn och ger dem upplysning
av olika slag för att de ska förstå hur de kan klara
sig. Det är frustrerande att inte kunna hjälpa dem på
plats, utan många gånger får man nöja sig med en
första kontakt och höra om barnens situation, för att
sedan se hur man kan följa upp och hjälpa dem.
En del barn har beroende föräldrar och i de fallen
försöker man ge stöd även till föräldrarna så att de
kan engagera sig för sina barns försörjning. I vissa
fall måste man koppla in socialtjänsten.

På nätterna är teamet tillbaka för att dela ut mat och samtala med ungdomar som inte har någonstans att bo utan
sover ute i parkerna och utanför olika affärer.
I en del fall körs de bort av väktare varför deras sömn inte blir sammanhängande utan de får vandra omkring för
att hitta en ny plats att sova på. De tänker även på att hitta en plats där de inte blir misshandlade eller utnyttjade av
andra i deras omgivning.

Det finns en plats utanför staden där Agusanfloden
rinner ut i havet där det finns barn som lever av det
som kastas där.
Recto besöker barnen frekvent för att se hur de har det
och han hoppas att de ska kunna erbjudas plats i en
lokal skola i en nära framtid.

Ong Yiu, Feeding the Precious samlingsplats
I den lilla stadsdelen Ong Yiu har Recto och Josefa
fått tillåtelse att använda en tomt till deras samlingar
där de lagar mat till barnen, lästränar och har olika
aktiviteter som dans och lekar.
Så långe det inte går att placera barnen i olika skolor
så kommer det att ingå viss utbildning på den nivå
som man kan hålla med volontär hjälp.
Samlingarna sker varje helg, men man hoppas att
man ska ha råd att komplettera med frukost och
lunchprogram så att barnen kan gå i reguljär skola på
veckodagarna.

På samlingsplatsen för barnen kommer barn från alla kulturer och stammar. Alla är välkomna oavsett deras
bakgrund. Pastor Recto som är kristen får ibland även hjälp av områdets Imam för den Islamiska gruppen.
På bilderna ovanför syns pastorerna Josefa och Recto med barn från den muslimska stammen Maranao.

Den viktigaste aktiviteten på samlingarna är att alla barn
ska få näringsrik mat.
Det är viktigt att barnen tidigt lär sig vad som är ”rätt” och
”fel” mat, så att de inte blir undernärda eller förstör sin
hälsa eller sina tänder p.g.a. felaktig kost.

Det bästa med att vara barn är när man får leka fritt. Tänk er, att då varje vardag ägnas åt att hitta mat och att
slippa stryk och bestraffningar från vuxna, att få komma till en plats där de kan leka lekar, skratta och busa utan
att behöva se sig över axeln. Vilken lycka!
Här är några i
teamet som hjälper
till med matlagning,
barnpassning och
utbildning av de
unga.

De är vardagens
hjältar
och
volontärer.

Det är en förhoppning att deras engagemang även ska engagera dig att göra något för ett barn eller en ungdom i
din närhet.
Ensam är det hopplöst, tillsammans skapar vi hopp!

2. Mamanwas barn i grundskolan
I januari hade Thor och Jovelyn ett möte tillsammans med Mamanwa i Adlay för att följa upp varför de inte
fortsatt sista terminen i skolan.
Det visade sig finnas ett antal händelser som på olika sätt påverkat deras motivation och eftersom de inte kunde
motivera sina barn så beslutade de att barnen fick göra som de ville, vilket innebar att de valde att vara hemma.
Efter genomgång av de problem man har och tagit
nya beslut hur vi kan hjälpa varandra att stötta
barnen i sin skolgång, bestämde hövdingen att, inte
bara sju men, tio av deras barn ska fortsätta att gå i
skolan.
Eftersom det var nära till sommarlovet gick Thor
tillsammans med Juralyn med barnen till skolan för
att höra om de fortfarande hade plats för barnen.
Tyvärr var inte rektorn anträffbar, och senare fick de
veta att de inte kunde börja skolan igen förrän vid
skolstarten i juni.

Barnen fick därför gå i en förberedande sommarskola i FTMWs regi.
Under sommaren 2013 härjade en skogsbrand som förstörde flera hus, och i samband med denna även hus på
Mamanwas område.
Trots att man under flera år lovat att restaurera gamla, men även bygga nya hus till dem, så stod de nu med endast
två hus till ett flertal familjer. Tre familjer flyttade in i det enda hus de fått, en större byggnad ämnad som
samlingslokal, medan några såg sig tvungna att flytta upp i bergen igen, och tappade därför platser som deras barn
haft i skolan.
Vid vårt möte i januari mellan gruppens ledare och
FTMS/FTMW har vi kommit överens att tillsammans hjälpa
stammens barn att få tillgång till skolundervisning, och att de
vuxna ska få den assistans de behöver för att lyckas i sitt
dagliga arbete att skaffa mat till sina familjemedlemmar.
Vi genomför nu en rad olika små projekt för att hjälpa
stammens medlemmar att få anvisad mark som de kan bygga
hus och bo på utan att oroa sig över att de ska bli förstörda
av naturkatastrofer eller genom politik.

Beslutet om tio barn i skolan blev i realiteten tolv, och fram till nu i november har elva barn fortsatt hela första
terminen och påbörjat den andra, läsåret slutar i mars 2015. Tyvärr har ett barn slutat skolan, men vi hoppas att de
elva barnens framgång ska inspirera fler barn att komma nästa termin.
På följande sidor visar vi några bilder från FTMWs sommarskola samt från skolstarten i juni.
Detta arbete är möjligt tack vare våra sponsorer och faddrar varför vi uppmanar alla som ännu inte är
månadsgivare till något av våra projekt eller till ett av våra fadderbarn att anmäla sig. Ett litet bidrag varje månad
gör stor skillnad.
Märk din inbetalning enligt något av följande alternativ:
MÄRKNING:
BESKRIVNING:
CYP1050
Skolmat, näring till studerande
CYP1100
Barnhälsovård
CHP4051
Jovelyns projekt ”näring mot utbildning” till stamfolks barn

FTMWs SOMMARSKOLA
Juralyn Urquia, Jovelyns lillasyster
höll i Mamanwabarnens sommarskola.
Barnen kom varje morgon 08.00 för
att äta frukost och göra sina
morgonbestyr.
Mellan 09.00 – 12.00 hade man
undervisning för att förbättra läs-,
skriv- och räknekunskaperna.

Mellan lektionerna höll
”merienda”, en fikastund
mjölk eller juice att dricka.

man
med

Eftersom vi inte har någon separat
egendom där FTMW driver skola
eller annan verksamhet så håller
man till på vår egen veranda, därav
tvätten som hänger i bakgrunden.

Under lektionerna får barnen själva visa vad
de kan, och hjälpa varandra när det är svårt
att komma ihåg.
Vi har inga åldersseparerade klasser i vår
sommarskola utan vi tränar alla barnen
tillsammans. När terminen börjar och de
kommer till grundskolan så kommer den
indelningen att ske där.

SKOLSTART JUNI 2014
Måndagen den 9 juni startade första
terminen för våra ungdomar och de fick
glädjen att gå med ny utrustning tack vare
våra sponsorer och faddrar.

Här poserar de stolt med nya skolväskor och
eget skrivmaterial.

Här ser ni vårt f.n. enda förskolebarn i sin
skoluniform tillsammans med några av våra
andra skolbarn från mamanwa.
I Filippinerna ska man ha en uniform när
man går i skolan.
Uniformens
färger,
förutom
den
obligatoriska vita blusen/skjortan bestäms
av varje skola individuellt. På så sätt
signalerar färg på byxor/kjol och slips/rosett
vilken skola, och vilken årskurs man går.

Här poserar några av barnen i sina
gymnastikkläder.

TACK till alla sponsorer och faddrar för ert
bidrag till den fina utrustningen som gör vår
skolgång spännande och intressant!

Tre av våra elva barn i sin
skolklass. De sitter närmast
kameran vända mot läraren.

Framifrån sedda ser de lite blyga ut, men
detta är en bild från skolstarten och det
känns ovant att få så mycket
uppmärksamhet.
Vi är så stolta och glada att de
fortfarande kämpar på med sina läxor och
skolarbete. Med erfarenhet från 2007 så
är vi nu mer observanta på att de inte ska
mobbas eller känna sig utanför utan vara
accepterade bland alla barn på skolan,
både av skolkamrater, men också av
lärare och rektor.

Detta är en nytagen bild från oktober/november som visar två av de
elva barnen i sin klass i full fart på sin lektion.

På lunchrasten kommer de hem till oss på
FTMS/FTMW (Thor och Jovelyns hus)
och äter sin lunch.

Alla barnen hjälper till vid frukost och
lunch. Här pumpar vårt förskolebarn
färskvatten att dricka.
Vårt vatten är rent och pumpas från en
grävd källa vars vatten rinner till från
berget. Även Thor Klaveness som är
Svensk dricker vattnet utan problem.

Vårt f.n. enda förskolebarn i sin klass med
nya
vänner
och
kommande
klasskompisar.

Det är kul att se hur bra hon trivs i skolan.

2. ÖVRIGT
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. För att se våra olika projektkonton hänvisar vi till vår hemsida www.tribemission.com.
Följ länken ”Ongoing Projects” i menyn.

Guds frid

Thor Klaveness

FTMW Philippines
Adlay, Carrascal
8318 Surigao del Sur
Philippines

FTMS Sweden
Ekgatan 7B
S213 63 Malmö
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
FACEBOOK Sidor:
Mamanwa School of Equal Rights
Ftms Filipino Tribe Mission

FTMS FILIPINO TRIBE MISSION SWEDEN
Org. Nr: 802422-2393
Att: Klaveness
Ekgatan 7B
213 63 Malmö
Sverige
E-mail:
Föreningen Sverige
Föreningen Filippinerna
Ordförande
Kassör

ftms@tribemission.com
ftmw@tribemission.com
Thor Klaveness: thor@tribemission.com
Per Olsson:
per@efm.se

Telefon:
Mobil:
Mobil/sms i Filippinerna
Mobil:

040- 49 79 69
070-598 72 66 Thor Klaveness
+63 921 274 3904 Thor Klaveness
076-067 52 38 Jovelyn Klaveness

Kontoinformation:

Pg: 418296-0
Bg 5495-2361
Bankkonto: 9960 420418 2960
IBAN: SE31 9500 0099 6042 0418 2960
BIC-Code (SWIFT): NDEASESS

SISTA SIDAN

STÖD VÅRA GATUBARN

