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FÖRORD 
 

Nu är hösten här och vår skeppning av begagnade kläder och 

leksaker från sponsorer och faddrar har blivit sänd. 

Vi hoppas att det blir ett år utan lika starka tyfoner som det varit vid 

ett par tillfällen de senaste fyra åren. Förra året blev hela sändningen 

som skulle ha levererats till jul försenad ända till februari månad i 

år. 

I detta nyhetsbrev berättar vi mer om stammen Mamanwa vars barn 

vi hjälper att komma till grundskoleutbildning. 

 

Barnen går till skolan varje dag och är glada för er alla som bidrar 

till att underlätta deras skolarbete. 

Alla våra studenter som kommer regelbundet har fått skräddarsydda 

skoluniformer samt så har vi delat ut det skolmateriel som ni skickat 

till dem. Vi köper även in nödvändig utrustning för de gåvor vi får 

på vårt konto för skolmaterial. 

 

Thor och Jovelyn kommer att resa ner till jullovet. Då kommer vi att 

dela ut julklappar och göra något festligt för våra studenter och våra 

fadderbarn som ni hjälper. 

 

Om du vill teckna dig för ett fadderbarn eller hjälpa till med 

skolutbildningen så finner du våra kontaktuppgifter på sista sidan. 

 

 

PLUSGIRO: 90 04 59-9  

BANKGIRO: 900 – 4599 



1. Balikbayanboxar på väg 
 

Nu den 29 augusti 2015 hämtades 6 lådor av 

företaget Balikbayanbox.ph för leverans till vårt 

kontor i Filippinerna. 

 

Innehållet i lådorna är de kläder och leksaker som vi 

fått in från sponsorer på olika håll i Sverige och i 

Danmark. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leveransen beräknas ta upp till tre månader till vårt 

kontor i Adlay, men det ska vara tillräckligt för att vi 

ska kunna leverera kläderna till familjerna och slå in 

leksakerna och ge som julklappar till barnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den lilla flickan Rica är ett av de barn som 

har en fadder genom oss. Hon tillhör en stam 

av ursprungsbefolkningen Mamanwa. 

 

Till jul fick hon en julklapp som skickats till 

henne från Sverige. Likaså fick hennes familj 

en påse med mat och hygienartiklar samt 

kläder. 

 

 

 

 

 

 

Ytterligare arton familjer fick ta emot mat och kläder 

som sänts via våra sponsorer i Sverige. 

 

   

Nu till julen 2015 är det dags igen att skapa 

julstämning för de fattigaste av de fattiga i vårt 

samhälle. De vi delar ut till är noga utvalda familjer 

som annars inte får hjälp i någon annan instans. Ofta 

människor som lever ett undandraget liv i 

regnskogens ytterkanter och ibland en bit upp i 

bergen. 



I februari levererades även kläder till pastorerna 

Josefa och Recto Labradors arbete att hjälpa 

gatubarnen i Butuan City. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bjöd in barnen på morgonen till sitt eget hem och 

såg till att de även fick äta och tvätta sig innan nya 

rena kläder från Sverige och Danmark delades utt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I samband med sin samling för att ge mat till alla 

gatubarn i stadsdelen Ong Yui fortsatte man att dela 

ut kläder där. 

 

 

 

 

 

Nedan kan du se några av gatubarnen i kläder från 

sponsorer från Danmark och Sverige. Kanske känner 

du igen något plagg? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Uppföljning av projekt 

 
Mamanwa 

 

Populationen av Mamanwa har nu varit stabil en tid. De har 

accepterats av det omliggande samhället, och en del pappor 

har fått arbete på det lokala gruvbolaget. 

 

Detta har medfört att de fått det lite bättre ekonomiskt 

ställt. Men detta är inte tillräckligt. Att inte veta hur man 

bäst ska investera sin lön för familjens framtid kan snart 

ruinera familjer igen. Spontant lägger de pengarna på att 

rusta upp sina hus, men få tänker på att spara för framtiden 

eller köpa ingredienser för en mer varierad kost. 

 

De känner inte tillräckligt till vikten av att sköta sin hygien 

och hälsa. Varken tandvård eller allmän renlighet är något 

man eftersträvar. Man tvättar sina kläder på traditionellt 

vis, men ofta utan tvättmedel. Hur man underhåller sin 

utrustning och sina hus har man ännu inte riktigt fått grepp 

om. 

 

Då den nya hövdingen är en högskoleutbildad polis kräver 

han att medlemmarna i bosättningen nu på allvar börjar lära 

sig att läsa och skriva. Hans målsättning är att stammen 

skall bli självständig ifrån den Filippinska staten och kunna 

administrera sin egen ekonomi som de flesta folkgrupper i 

landet redan gör. 

Det är fortfarande lång väg att gå 

innan alla inom stammen vet hur 

man tar hand om sig och sin familj 

genom att sköta sin hygien, äta 

näringsrikt och underhålla kläder 

och redskap. 

 

Till viss del börjar medvetenheten 

öka efterhand man får erfarenhet 

av bättre hälsa, och när man ser att 

man har nytta av sina nyvunna 

läskunskaper. 

 

Fortfarande är dock tyvärr många 

oroliga att bli utsatta för 

diskriminering när de frågar om 

sina medborgerliga rättigheter. Därför är det viktigt att hela samhället deltar i stammens utveckling. Att 

samhället respekterar deras ursprung men samtidigt erbjuder dem att delta i det gemensamma samhällets 

plikter. Detta för att alla ska förstå att välfärden byggs gemensamt. 

Fortfarande finns det tyvärr människor som utnyttjar dem på ett närmast kriminellt sätt för att få billig 

arbetskraft, och i vissa fall att testa mediciner på. En verksamhet som det talas tyst om men det har visat 

sig att flera i stammen vill ha tabletter när de är sjuka. Hur de fick den kunskapen kan de inte förklara 

men de erbjuds av snälla doktorer ibland säger de. Lokala läkare brukar inte skriva ut receptbelagda 

läkemedel då de vet att de fattiga folken inte har råd att följa ordineringen. Istället skriver de ut näring i 

form av vitamintillskott, att äta t.ex. ägg och vissa frukter m.m. 

Det finns en växande andel alkoholister bland stamfolken, men jag har inget underlag som talar för att 

det skulle täcka även tablettmissbruk. Situationen är allvarlig och vi måste alla hjälpa till moraliskt. 



SKOLMAT - CYP1050 Skolmat 
 

Föräldrarna har varit aktiva under terminen och hjälpt 

till att laga frukost och mat till barnen. 

 

Det är viktigt att föräldrarna förstår hur en varierad kost 

med bl.a. frukt, grönsaker och matoljor bland 

ingredienserna stärker immunförsvar och skapar en mer 

alert och vaken individ. Som en del av samarbetet 

mellan FTMS/FTMW och barnens föräldrar tillgodoser 

vi familjernas utvecklingsmöjligheter för att kunna 

försörja sig. 

 

 

 

Vi hoppas också på längre sikt att vi ska kunna utbilda 

fler som kan hjälpa till med storkök för skolornas 

studenter. 

 

Det är verkligen inspirerande att se hur snabbt 

föräldrarna både lär sig och tar till sig nya sätt att laga 

mat på. Samtidigt är det inspirerande för barnen att 

föräldrarna visar intresse för deras skolgång vilket i sin 

tur stärker deras engagemang för att lära sig mer. 

 

 

 

 

I Filippinerna använder vi de ingredienser som finns 

tillgängliga för varje säsong. Det som vi kompletterat 

med utöver vad som är normalt tillgängligt på den 

lokala marknaden är bl.a. mjölk, bröd, matolja, 

vitaminer och mineraler. 

 

Vi måste vara noga med att varje student får det tillskott 

av vitaminer och mineraler som de behöver. En del barn 

befinner sig på svältgränsen medan andra behöver lära 

sig att variera sin kost för att den inte skall bli för 

ensidig. 

 

 

 

 

 

 

 

Fler rapporter kommer i kommande nummer av vårt nyhetsbrev. 

Du kan även läsa våra nyhetsbrev online på vår hemsida www.tribemission.com 

Vi arbetar med att ha en enklare länk till vår hemsida och hoppas inom kort att du kommer att även 

kunna hitta oss via internetadressen www.ftms.se 

 

 

 

 

 

 

http://www.tribemission.com/
http://www.ftms.se/


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 
Ordförande FTMS 

Audit FTMW 

 

 

FTMW Philippines     FTMS Sweden 
Adlay, Carrascal    Norreväg 11/46 

8318 Surigao del Sur    S233 93 Svedala 

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 

Bank konto: 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 från Mamanwa kommer för att äta frukost och lunch varje skoldag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plusgiro: 90 04 59-9 

Bankgiro: 900 - 4599 


