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FÖRORD
Vårt godkännande från SIK, Svensk Insamlingskontroll har
förlängts för 2016 och vi har fortsatt samma 90-gironummer:
90 04 59-9 samt bankgiro 900-4599
Vi har fått swish-nummer så nu går det bra att ge en gåva både
stor och liten via appen i din telefon.

SWISH 123 – 113 28 02

Vårt swish-nummer är kopplat direkt till vårt 90-konto så vid
överföring behöver du endast ange belopp och ändamål.

Det går även bra att överföra fadderavgift, extra gåva till fadderbarn och till särskilt projekt. Ange bara
fadderkoden eller projektkoden (se pågående projekt på hemsidan www.ftms.se). Dela gärna vidare till vänner och
bekanta.

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.

1. Skolmatsprojektet
Varje skoldags morgon kommer mellan 5 till 25 barn i
åldrarna 6 till 16 år för att äta frukost, tvätta sig, borsta
tänderna och ta på skoluniform för att sedan gå till
skolan.
Föräldrarna växlar efter ett schema med att hjälpa till
att laga maten varje morgon. Vi har en person anställd
på heltid medan vi har två öppna platser för föräldrar
som vill hjälpa till mer regelbundet. De får en dagslön
som betalas ut per vecka.

Sedan 2007 har vi haft barn som gått i skolan från stammen Mamanwa.
De är en stam som genetiskt härstammar från Södra Afrika ca 40 000
år sedan.
De bor i bergen och är mycket intelligenta. Av våra första nio elever
2007 var två av dem fjärde och sjätte bästa i hela sin årskurs. Med
tanke på att ingen av deras föräldrar eller anhöriga tidigare gått i skola
eller utbildning är detta fantastiskt bra.
Tyvärr hör de till en av de stammar som diskrimineras i det lokala
samhället. De strider inte för sina rättigheter utan lever ett med vad
naturen har att ge. De har goda kunskaper hur man använder skogen.

Här är några av 2016 års studenter uppställda för att säga hej till
dig. Ett av våra fadderbarn borstar tänderna.
Man kan hjälpa dessa barn på två sätt. Man kan bli personlig
fadder till ett barn eller stötta skolmatsprogrammet som täcker
kostnader för mat, skoluniform, hygienartiklar.
För de som har fadder täcks även kostnader för vissa utgifter i
skolan samt för syskon och föräldrar. Alla barn som har en fadder
får ta med sina syskon för att äta frukost och lunch hos oss.

Barnen får lära sig om hygien. Varför borstar vi tänderna, och
varför ska vi tvätta oss före måltid?
Alla barnen har sin egen uppsättning tallrikar, bestick, mugg och
hygienartiklar som de vårdar.

För att barnen ska vara motiverade att gå i
skolan måste också föräldrarna förstå varför
man ska gå i skolan.
Det är inte alltid självklart i fattiga länder att
man ska utbilda sig i skola. Varför inte bara
lära sig av sina föräldrar och fortsätta i deras
fotspår?

SOMMARSKOLA
Om barn inte närvarar på
blir relegerade. Då hjälper vi
kommer ikapp till nästa läsår

lektioner i skolan händer det att de
dem under sommarlovet så att de
börjar igen

Här visar vår personal de yngsta barnen hur man tvättar
händerna med tvål och vatten samt berättar varför hygien är
viktigt.

Resultatet av FTMS frukostprogram som startades 2007 är en
integrerad skola för alla barn oavsett bakgrund.

Det är våra sponsorer som gör detta möjligt. Bli sponsor du också!

2. Julfest 2016

JULFIRANDE 2016 i Filippinerna
Fira Julen 2016 med FTMS genom att ge en penninggåva till mat för pensionärer och barn.
Varje år bereder FTMS påsar som delas ut i byn Adlay, Carrascal kommun i provinsen Surigao Del Sur på ön
Mindanao i Filippinerna till förmån för ensamstående äldre, handikappade, familjer på svältgränsen och andra
behövande.

En påse innehåller följande matvaror:
Lucky Me nudlar, ris, sardiner, socker, Bear brand pulvermjölk, Nescafé, och Milo choklad dryck. Påsen
innehåller även tandborste, tandkräm, tvål och schampo.

Eftersom vi har mer än 44 hushåll på vår lista över behövande vill vi be
om din hjälp för att göra detta julfirande möjligt.
Observera att vi inte väljer ut människor på grundval av deras religion
utan ser på vilka människor i samhället som verkligen är i behov av
extra stöd. Åtminstone kan vi vid denna tidpunkt på året nå ut för att
minska bördan för de som inget har i sin vardag. Julen firas i hela landet
och skapar samhörighet.

För att hjälpa oss att nå detta mål att ge så många människor som möjligt en näringsrik och glädjefull Jul kan
du betala in en summa för att täcka våra kostnader för inköp av ingredienser enligt listan nedan till vårt
SWISH nummer: 123 - 113 28 02 eller överföra till våra 90-konton: Pg: 90 04 59-9 eller Bg: 900-4599.
Din gåva garanteras användas enligt ditt val.
Följande är de saker som vi samlar in pengar till:
ANM:
Ingrediens:
st./enhet: Pris per enhet:
1021
Lucky Me nudlar
72st per box
SEK 120 per box
1022
Socker
50Kg per säck
SEK 480 per säck
1023
Ris
50Kg per säck
SEK 520 per säck
1024
Sardiner
100st per box
SEK 320 per box
1025
Bear brand Mjölk
128st per box
SEK 320 per box
1026
Nescafé
72pst per box
SEK 460 per box
1027
Milo Choklad dryck, liten 288st per box
SEK 380 per box
1028
Milo Choklad dryck, stor 576st per box
SEK 760 per box
När du överför pengar märk inbetalningen med numret under ”ANM” för att ange vilken/vilka stycksak/saker
du betalar för eller märk ”JULGÅVA” för att täcka alla kostnader.
Överför din penninggåva till…
SWISH nummer: 123 - 113 28 02
Pg: 90 04 59-9
eller
Bg: 900-4599

Din gåva garanteras användas enligt ditt val.

FTMS FILIPINO TRIBE MISSION SWEDEN
Ekgatan 7B
040- 49 79 69
www.ftms.se
213 63 Malmö 070-598 72 66
ftms@tribemission.com

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

FTMS Philippines
Adlay, Carrascal
8318 Surigao del Sur
Philippines

FTMS Sweden
Ekgatan 7B
213 63 Malmö
Sweden

SWISH 123 – 113 28 02
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.ftms.se
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:

SWISH 123 – 113 28 02
Pg: 90 04 59-9
Bg: 900-4599
Bank konto: 9960 420418 2960
IBAN: SE31 9500 0099 6042 0418 2960
BIC-Code (SWIFT): NDEASESS

SISTA SIDAN

Chantal i skoluniform tillsammans med elever i FTMS frukost och lunchprogram

SWISH 123 – 113 28 02

