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VVIISSIITT  TTOO  OOPPHHTTHHAALLMMOOLLOOGGIISSTT  

CCoonnttiinnuuaattiioonn  ffrroomm  pprreevviioouuss  nneewwsslleetttteerrss  aabboouutt  oouurr  vviissiitt  ttoo  DDaavvaaoo  oopphhtthhaallmmoollooggyy  wwiitthh  MMaammaannwwaa  cchhiilldd..  

  

AAss  yyoouu  mmiigghhtt  rreemmeemmbbeerr  ffrroomm  pprreevviioouuss  nneewwsslleetttteerrss,,  

MMaarreetthh  SSaallaazzaarr  hhaass  aann  eeyyee  ddiisseeaassee  tthhaatt  ccaannnnoott  bbee  ttrreeaatteedd  iinn  

SSuurriiggaaoo  cciittyy  aanndd  bbyy  DDrr..  GGoo..  WWee  ddeecciiddeedd  tthhaatt  sshhee  sshhoouulldd  

rreecceeiivvee  mmeeddiicciinnee  ffoorr  hheerr  rriigghhtt  eeyyee  aanndd  tthhaatt  tthhee  ddooccttoorr  

sshhoouulldd  ccoonnttaacctt  DDaavvaaoo  aabboouutt  hhooww  aanndd  wwhheenn  ttrraannssppllaannttaattiioonn  

ccaann  bbee  eexxeeccuutteedd..  

  

II  mmaaddee  aa  vviissiitt  ttoo  DDaavvaaoo  iinn  MMaarrcchh  99,,  aanndd  iitt  wwaass  ssuuppppoosseedd  

tthhaatt  MMaarreetthh  sshhoouulldd  hhaavvee  ccoommee  wwiitthh  hheerr  ffaatthheerr  ttoo  tthhee  

hhoossppiittaall..  IItt  nneevveerr  hhaappppeenn,,  wwhhiicchh  iiss  sshhoowwnn  iinn  pprreevviioouuss  

nneewwsslleetttteerr,,  aanndd  aa  nneeww  nneeggoottiiaattiioonn  aanndd  sseevveerraall  mmeeeettiinnggss  

wwiitthh  eedduuccaattiioonn  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  aallll  iinnvvoollvveedd  wwaass  aahheeaadd  ooff  uuss..  TThhuurrssddaayy,,  AApprriill  22,,  II  wweerree  iinn  TTaaggaanniittoo  

ttaallkkiinngg  wwiitthh  tthhee  tteeaacchheerr,,  EEddeelliinnaa  PPeerreezz,,    aanndd  wwee  aaggrreeeedd  tthhaatt  sshhee  sshhaallll  sshhooww  tthhee  cchhiilldd  ffoorr  tthhee  ppaarreennttss  aanndd  

tthhee  CChhiieeffttaaiinn  aatt  lleeaasstt  oonnccee  mmoonntthhllyy,,  aanndd  tthhiiss  eevvaalluuaattiinngg  mmeeeettiinngg  sshhaallll  bbee  rreeccoorrddeedd..  TThhiiss  ttoo  mmaakkee  tthheemm  

uunnddeerrssttaanndd  tthhaatt  tthheerree  wwiillll  bbee  nnoo  pprrooggrreessss  iinn  tthhee  cchhiilldd’’ss  ccaassee  wwiitthh  tthhee  hheerrbbss  tthhaatt  tthheeyy  nnooww  aarree  uussiinngg..  

  

AAfftteerr  tthhiiss  vviissiitt,,  wwee  hhaadd  aa  sseemmiinnaarr  iinn  AApprriill  1177  aanndd  1188,,  wwhheerree  aallll  rreepprreesseennttaattiivveess  ffrroomm  tthhee  ffoouurr  pprroovviinncceess  

wweerree  pprreesseenntt..  OOnn  tthhee  SSaattuurrddaayy,,  AApprriill  1188,,  aallssoo  EEddeelliinnaa  wwaass  pprreesseenntt  aanndd  wwee  wweenntt  tthhrroouugghh  tthhee  bbuuddggeett  ffoorr  

tthhee  ssppoonnssoorreedd  cchhiillddrreenn  iinn  TTaaggaanniittoo  aanndd  tthhee  oonnggooiinngg  ssiittuuaattiioonn..  EEddeelliinnaa  iinnffoorrmmeedd  tthhaatt  tthhee  mmootthheerr  nnooww  

rreeffuusseedd  ttoo  lleett  tthhee  cchhiilldd  ggoo,,  bbeeccaauussee  iitt  wwaass  aa  bbiiggggeerr  mmeeeettiinngg  hheelldd  ffoorr  MMaammaannwwaa  ttrriibbaall  iinn  CCAARRAAGGAA,,  iinn  

AAmmppaayyoonn  tthhee  ccoommiinngg  wweeeekk,,  AApprriill  2200  ––  2233..  SShhee  ssaaiidd  tthhaatt  tthhee  DDaattuu  ttoolldd  aallll  ffaammiilliieess  ttoo  ppaarrttiicciippaattee..  SSiinnccee  



CChhoollllyy  BBaatt--aaoo,,  oouurr  nneeww  cchhaaiirr,,  wwoorrkkss  wwiitthhiinn  NNCCIIPP  ((NNaattiioonnaall  CCoommmmiissssiioonn  ffoorr  IInnddiiggeennoouuss  PPeeooppllee)),,  sshhee  

ttoolldd  tthhaatt  tthhiiss  wwaass  nnoott  tthhee  ssiittuuaattiioonn,,  bbuutt  tthhaatt  rreepprreesseennttaattiivveess  ffrroomm  aallll  ttrriibbaall  ccoouunncciillss  sshhaallll  bbee  pprreesseenntt..  

TThhiiss  iinnvvoollvveedd  tthhee  ffaatthheerr  iinn  tthhee  ffaammiillyy  ssiinnccee  hhee  wwaass  ssuucchh  rreepprreesseennttaattiivvee,,  eevveenn  ccaalllleedd  kkaaggaawwaadd..  

  

EEddeelliinnaa  hhaadd  mmoobbiillee  pphhoonnee  nnuummbbeerr  ttoo  tthhee  DDaattuu,,  ssoo  CChhoollllyy  mmaaddee  aa  ccaallll  aanndd  ttaallkkeedd  wwiitthh  hhiimm  aabboouutt  tthhee  

ssiittuuaattiioonn  ffoorr  tthhee  ggiirrll  aanndd  tthhee  rriisskk  ffoorr  ppeerrmmaanneenntt  bblliinnddnneessss..  TThhee  DDaattuu  pprroommiisseedd,,  aafftteerr  aallssoo  ttaallkkiinngg  wwiitthh  

TTeeooddoorroo,,  DDaattuu  ffoorr  MMaannoobboo,,  ttoo  tteellll  tthhee  mmootthheerr  tthhaatt  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  ffoorr  tthhee  ggiirrll  wwaass  mmoorree  iimmppoorrttaanntt  

tthhaann  hheerr  pprreesseennccee  aatt  tthhee  mmeeeettiinngg..  

  

TTuueessddaayy,,  AApprriill  2211,,  wwee  ddeecciiddee  ttooggeetthheerr  tthhaatt  tthhee  mmootthheerr  aanndd  

cchhiilldd  sshhoouulldd  ffoollllooww  mmee  aanndd  TTeeooddoorroo  ttoo  DDaavvaaoo,,  bbuutt  tthhaatt  wwee  

sshhoouulldd  ppaassss  tthhrroouugghh  CCaaggaayyaann  ddee  OOrroo,,  tthhiiss  ssiinnccee  wwee  hhaadd  

cchhiillddrreenn  wwiitthh  hhaarree  mmoouutthh  wwhhoo  sshhoouulldd  ggeett  ooppeerraattiioonn  ((sseeee  

ootthheerr  aarrttiiccllee))..  

  

AAllrreeaaddyy  ssiixx  oo’’cclloocckk  iinn  tthhee  mmoorrnniinngg  wwee  wweerree  iinn  TTaaggaanniittoo..  

EEddeelliinnaa  aanndd  tthhee  ddaauugghhtteerr  MMaarreetthh  wwaass  tthheerree  bbuutt  nnoott  tthhee  

mmootthheerr..  SShhee  wwaass  hhoommee  iinn  hheerr  hhoouussee  iinn  tthhee  mmoouunnttaaiinn  aanndd  

hhaadd  nnooww  cchhaannggeedd  hheerr  mmiinndd  aaggaaiinn;;  iinn  ssppiittee  tthhaatt  DDaattuu  ttoolldd  

tthhaatt  iitt  wwaass  iimmppoorrttaanntt  ttoo  tthhee  cchhiilldd..  TTeeooddoorroo  ssttaayyeedd  iinn  tthhee  

bbuuss  ssttoopp  wwhhiillee  EEddeelliinnaa  ffeettcchheedd  tthhee  mmootthheerr  ffoorr  aa  nneeww  nneeggoottiiaattiioonn..  II  nneeeeddeedd  ttoo  pprroocceeeedd  ttoo  tthhee  vviillllaaggee  

BBaadd--aass  ttoo  mmeeeett  aa  vvoolluunntteeeerr,,  wwhhiicchh  sshhoouulldd  hheellpp  aass  aann  aassssiissttaanntt..  WWee  wwaaiitteedd  ffoorr  TTeeooddoorroo,,  aanndd  hhee  ccaammee  

aalloonnee  aatt  tteenn..  WWee  ccoonnttiinnuueedd  iimmmmeeddiiaatteellyy  ttoo  BBuuttuuaann  ttooggeetthheerr..  

  

IInn  tthhee  bbuuss  hhee  ttoolldd  tthhaatt  tthhee  mmootthheerr  sshhaallll  ggoo  ttoo  tthhee  bbiigg  mmeeeettiinngg  iinn  AAmmppaayyoonn,,  aanndd  ssiinnccee  tthhee  DDaattuu  wwaass  

aallrreeaaddyy  tthheerree  aanndd  nnoott  iinn  TTaaggaanniittoo,,  TTeeooddoorroo  aasskkeedd  hhiiss  wwiiffee  CChhoollllyy  ffoorr  aassssiissttaannccee,,  ssiinnccee  NNCCIIPP  iiss  tthhee  hheeaadd  

ffoorr  tthhee  mmeeeettiinngg  iinn  AAmmppaayyoonn  ffoorr  MMaammaannwwaa..  TThhee  mmootthheerr  aanndd  ddaauugghhtteerr  ccaammee  iinn  sseeppaarraattee  bbuuss  ffrroomm  TTMMCC  

aafftteerr  ffoouurr  oo’’cclloocckk..  SSiinnccee  tthheeyy  sshhoouulldd  ccoommee  llaattee  aanndd  wwee  aallssoo  hhaadd  wwoorrkk  ttoo  ddoo  iinn  CCaaggaayyaann  ddee  OOrroo,,  wwee  

sspplliitt  uupp,,  wwiitthh  tthhoouugghhtt  ttoo  mmeeeett  iinn  DDaavvaaoo  nneexxtt  ddaayy..  MMiinnee  aanndd  tthhee  aassssiissttaannttss  wwoorrkk  iinn  CCaaggaayyaann  ccaann  yyoouu  

rreeaadd  aabboouutt  iinn  sseeppaarraattee  aarrttiiccllee  aabboouutt  cchhiillddrreenn  wwiitthh  hhaarree  mmoouutthh..  

  

IInn  tthhee  eevveenniinngg  II  ssppookkee  ttoo  bbootthh  CChhoollllyy  aanndd  TTeeooddoorroo,,  aanndd  tthheeyy  ttoolldd  tthhaatt  tthhee  nneeggoottiiaattiioonnss  wweenntt  wweellll  aanndd  

tthhaatt  tthheerree  nnooww  iiss  aa  ffiixx  ddeecciissiioonn  tthhaatt  tthhee  mmootthheerr  aanndd  cchhiilldd  wwiillll  ffoollllooww  TTeeooddoorroo  ttoo  DDaavvaaoo  nneexxtt  mmoorrnniinngg  aatt  

eeiigghhtt..  BByy  tthhiiss  ddeecciissiioonn  II  ttooookk  tthhee  nniigghhtt  bbuuss  ttoo  DDaavvaaoo  ttoo  pprreeppaarree  tthheeiirr  aarrrriivvaall..  TThhee  eessttiimmaatteedd  ttrraavveell  ttiimmee  

ttoo  DDaavvaaoo  ffoorr  mmee  wwaass  aapppprrooxxiimmaattee  ssiixx  hhoouurrss  aanndd  ffoorr  TTeeooddoorroo  sseevveenn  hhoouurrss..  HHee  sshhoouulldd  tthheerreeffoorree  nnoott  

rreeaacchh  iinn  ttiimmee  bbeeffoorree  ooffffiiccee  cclloossee,,  wwhhyy  II  nneeeeddeedd  ttoo  bbee  iinn  DDaavvaaoo  ttoo  ttrryy  ttoo  kkeeeepp  aa  ddooccttoorr  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  

MMaarreetthh..  

  

CCoommiinngg  mmoorrnniinngg  II  wwaass  aallrreeaaddyy  iinn  DDaavvaaoo  aanndd  aawwaaiitteedd  mmeessssaaggee  ffrroomm  TTeeooddoorroo  tthhaatt  tthheeyy  wweerree  oonn  tthhee  

wwaayy..  IItt  wwaass  hhiiss  wwiiffee  tthhaatt  ccoonnttaacctteedd  mmee  ffiirrsstt..  SShhee  ttoolldd  ddeessppeerraatteellyy  tthhaatt  tthhee  mmootthheerr  nnooww  cchhaannggeedd  hheerr  

mmiinndd  aaggaaiinn  aanndd  rreeffuusseedd  ttoo  ffoollllooww..  TThhiiss  ttiimmee  sshhee  ppooiinntteedd  ttoo  tthhee  mmoonntthhllyy  ppaayymmeenntt  tthhaatt  iiss  mmaaddee  ffrroomm  

TTMMCC..  TThhiiss  ssiinnccee  tthhee  DDaattuu  wwaass  wwiitthh  uuss,,  bbuutt  tthhee  CCRROO  ((CCoommmmuunniittyy  RReellaattiioonnss  OOffffiicceerr))  wwaass  nnoott  pprreesseenntt..  

  

WWee  rreeaalliizzeedd  tthhaatt  wwee  nnooww  nneeeedd  ttoo  ccoooorrddiinnaattee  aallll  aavvaaiillaabbllee  rreessoouurrcceess  iinn  tthhee  ccoommmmuunniittyy  ttoo  eennaabbllee  hheellpp  ttoo  

tthhee  cchhiilldd  wwiitthh  ddooccttoorr’’ss  ttrreeaattmmeenntt..  IItt  iiss  nnoott  eennoouugghh  wwiitthh  oonnee  ddeeppaarrttmmeenntt  aatt  tthhee  ttiimmee,,  bbuutt  wwiillll  nnooww  ppllaaccee  

aa  ssuuggggeessttiioonn  ttoo  tthhee  wwoorrkkiinngg  ggrroouupp  ffoorr  MMaammaannwwaa  ttoo  ccoooorrddiinnaattee  bbaarraannggaayy  CCaappttaaiinn  iinn  TTaaggaanniittoo,,  CCRROO  

ffrroomm  TTMMCC,,  DDaattuu,,  ccoouunncciilloorrss  ffrroomm  MMaammaannwwaa  aanndd  aappppooiinntteedd  ppaarreennttss  ffoorr  aa  ssppeecciiaall  mmeeeettiinngg  wwiitthh  

eedduuccaattiioonn  wwiitthhiinn  tthhiiss  ssuubbjjeecctt..  

  

DDrr  GGoo,,  wwhhoo  ttrreeaatteedd  MMaarreetthh  iinn  SSuurriiggaaoo  cciittyy,,  wwiillll  hheellpp  uuss  ttoo  iinnffoorrmm  aabboouutt  mmeeddiicciinnee,,  ttrreeaattmmeenntt  aanndd  wwhhyy  

vvaacccciinnee  iiss  iimmppoorrttaanntt,,  iinn  ccooooppeerraattiioonn  wwiitthh  tthhee  ppaassttoorrss  RRuubbeenniiaall  aanndd  HHuueellmmaa,,  wwhhiicchh  iiss  tteeaacchheerrss  wwiitthhiinn  

DDeeppEEdd  ffoorr  aadduulltt  eedduuccaattiioonn  aanndd  wwhhoo  wwiillll  mmaakkee  aa  gguuiiddeelliinnee  ffoorr  tthhiiss  wwoorrkk..  

  

II  ddeecciiddeedd  tthheerreeffoorree  ttoo  vviissiitt  DDMMCC,,  DDaavvaaoo  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr,,  ttoo  pprreeppaarree  aanndd  ffiinndd  oouutt  mmoorree  iinnffoorrmmaattiioonn  

aabboouutt  wwhhaatt  hhaappppeenn  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  aa  ttrraannssppllaannttaattiioonn  ooff  aa  ccoorrnneeaa..  



TThhiiss  ttiimmee  II  ffoouunndd  rriigghhtt  ddeeppaarrttmmeenntt..  TThhee  oonnee  II  wwrroottee  aabboouutt  

iinn  tthhee  pprreevviioouuss  nneewwsslleetttteerr  wwaass  tthhee  ppoosstt--ooppeerraattiioonn  

ddeeppaarrttmmeenntt  aanndd  nnooww  II  ccaammee  ttoo  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  wwhheerree  

eexxaammiinnaattiioonnss  aarree  eexxeeccuutteedd..  II  ccaammee  ttoo  tthhee  ddooccttoorr’’ss  rroooomm,,  

bbuutt  iitt  sshhooww  tthhaatt  tthhee  rreessppoonnssiibbllee  ddooccttoorr  wweerree  oonn  aann  eeaarrllyy  

lluunncchh,,  bbuutt  tthhaatt  sshhee  sshhoouulldd  bbee  bbaacckk  ssoooonn..  AA  ddooccttoorr  II  ssppookkee  

wwiitthh,,  ttoolldd  sshhee  wwaass  tthhee  ffoorrmmeerr  rreessppoonnssiibbllee,,  bbuutt  tthhaatt  sshhee  wwaass  

nnooww  pprroommootteedd  ttoo  aannootthheerr  aarreeaa  iinn  tthhee  cclliinniicc,,  wwhhyy  sshhee  ccoouulldd  

nnoott  ggiivvee  mmee  aannyy  aaddmmiittttaannccee  ttoo  ttaakkee  ppiiccttuurree,,  bbuutt  

rreeccoommmmeennddeedd  tthhee  nneeww  ddooccttoorr  iinn  cchhaarrggee..  

  

TThhee  nneeww  ddooccttoorr  ccaammee  aanndd  ssaaiidd  sshhee  wwaass  rreecceennttllyy  ggrraadduuaatteedd  

oopphhtthhaallmmoollooggiisstt  aanndd  nneeww  iinn  ooffffiiccee,,  wwhhyy  sshhee  aasskkeedd  mmee  ttoo  

ttaallkk  wwiitthh  tthhee  ddiirreeccttoorr  ooff  tthhee  hhoossppiittaall  bbeeffoorree  sshhee  ccoouulldd  ggiivvee  

mmee  ffuurrtthheerr  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  ttrreeaattmmeenntt  aanndd  ppiiccttuurree  

ttaakkiinngg..  

  

II  ttuurrnneedd  ttoo  tthhee  cchhiieeff  iinn  tthhee  hhoossppiittaall  aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  aanndd  hhiiss  

sseeccrreettaarryy  pprreesseenntteedd  mmee  ttoo  tthhee  cchhiieeff  ooff  cclliinniiccss,,  wwhhoo  wwaass,,  

tthhaannkk  GGoodd,,  aallssoo  aann  oopphhtthhaallmmoollooggiisstt..  SShhee  vviieewweedd  tthhee  

ppiiccttuurreess  ooff  tthhee  cchhiilldd,,  aanndd  aaggrreeeedd  tthhaatt  ddiiaaggnnoossee  ooff  DDrr  GGoo  

sseeeemmeedd  ttoo  bbee  ccoorrrreecctt..  II  eexxppllaaiinneedd  aabboouutt  tthhee  pprroobblleemm  wwee  

hhaavvee  ttoo  ggeett  tthhee  ttrriibbaall  cchhiilldd  ttoo  ttrreeaattmmeenntt  aanndd  tthhaatt  II  nneeeeddeedd  ppiiccttuurreess  ttoo  sshhooww  cchhiilldd,,  ffaammiilliieess  aanndd  ssppoonnssoorrss  

ffoorr  aa  bbeetttteerr  eedduuccaattiioonn  aabboouutt  hhoossppiittaall  aanndd  mmeeddiiccaall  ttrreeaattmmeenntt,,  aanndd  sshhee  aaggrreeeedd  tthhaatt  iitt  iiss  vveerryy  iimmppoorrttaanntt  ttoo  

sshhooww  iinn  ppiiccttuurree  aabboouutt  ttrreeaattmmeenntt  aanndd  ooppeerraattiioonn..  SShhee  ccaalllleedd  ffoorr  tthhee  ddooccttoorr  iinn  cchhaarrggee,,  wwhhiicchh  II  hhaadd  ssppookkeenn  

ttoo  eeaarrlliieerr,,  aanndd  ttoolldd  hheerr  tthhaatt  II  hhaadd  ffrreeee  aacccceessss  ttoo  tthhee  cclliinniicc  aanndd  tthhaatt  sshhee  ccoouulldd  tteellll  aabboouutt  tthhee  ttrreeaattmmeenntt..  

SShhee  aallssoo  aaddmmiitttteedd,,  wwiitthh  ssmmaallll  cchhaannggeess,,  wwhhaatt  DDrr..  GGoo  pprreevviioouussllyy  ttoolldd,,  nnaammeellyy::  

      

  DMC Davao Medical Center executes complete 

transplantations but the bank of corneas from 

different donators is in Manila.  

  MMaarreetthh  ccaann  bbee  ssuurrggeedd  uunnddeerr  tthheeiirr  cchhaarriittyy  pprrooggrraamm,,  

wwhhiicchh  wwiillll  sswweeeepp  aawwaayy  ssoommee  ooff  oouurr  eexxppeennsseess..  

  WWee  mmuusstt  ppaayy  tthhee  eexxppeennsseess  ooff  tthhee  ccoorrnneeaa..  TThhee  pprriiccee  iiss  

pp2255,,000000..  

  

TToo  tthhee  lleefftt,,  yyoouu  ccaann  sseeee  hhooww  aann  eeyyee  ssuurrggeerryy  iiss  eexxeeccuutteedd..  

TThhee  pprriinncciippllee  iiss  tthhee  ssaammee  ffoorr  mmoosstt  ooppeerraattiioonnss  aanndd  iiss  

eexxeeccuutteedd  wwiitthh  hheellpp  ooff  aa  mmiiccrroossccooppee..  TTwwoo  aassssiissttaannttss  aarree  

ccoonnttiinnuuoouussllyy  hheellppiinngg  tthhee  ddooccttoorr  ffoorr  tthhee  nneeeedd  dduurriinngg  

ssuurrggeerryy..  

  

BBootthh  cchhiillddrreenn  aanndd  aadduullttss  aarree  ooppeerraatteedd  iinn  tthhee  ssaammee  

ddeeppaarrttmmeenntt..  TThhee  hhoossppiittaall  hhaass  nnoo  ddeeppaarrttmmeenntt  ffoorr  cchhiillddrreenn..  

IInn  ccaassee  ooff  nneeeedd,,  ooppeerraattiioonn  rroooomm,,  uusseedd  bbyy  oorrtthhooppeeddiicc  cclliinniicc,,  

oonn  lloowweerr  fflloooorr,,  iiss  uusseedd..  

  

AA  ccoorrnneeaa  ccaann  bbee  ffoouunndd  ttoo  aadduulltt  wwiitthhiinn  aa  mmoonntthh  ffrroomm  tthhee  

eeyyee  bbaannkk  iinn  MMaanniillaa,,  bbuutt  iinn  tthhee  ccaassee  wwiitthh  MMaarreetthh,,  iitt  iiss  nnoott  

cceerrttaaiinn  hhooww  lloonngg  ttiimmee  iitt  ccaann  ttaakkee..  TThhee  pprriiccee  iiss  sseett  dduuee  ttoo  

tthhee  aannaallyyssiiss  tthhaatt  tthhee  ccoorrnneeaa  mmuusstt  uunnddeerrggoo  ttoo  bbee  ssccrreeeenneedd  ffrreeee  ffrroomm  ddiisseeaasseess  aass  hheeppaattiittiiss,,  HHIIVV  eettcc..  aanndd  

ttrraannssppoorrttaattiioonn  ttoo  DDaavvaaoo..  CChheemmiiccaall  aannaallyyssiiss  ccoossttss  aarree  eessttiimmaatteedd  ttoo  2200,,000000  ppiissoo  aanndd  ootthheerr  ccoossttss  

aapppprrooxxiimmaatteedd  ttoo  55,,000000  ppiissoo..  WWee  eessttiimmaattee  tthhee  ttoottaall  ccoosstt  ffoorr  tthhee  ppaattiieenntt,,  iinncclluuddiinngg  ffaarree,,  ffoooodd,,  llooddggiinngg  aanndd  

aassssiissttaannccee  ttoo  aapppprrooxxiimmaattee  1155,,000000  ppiissoo,,  wwhhiicchh  ggiivveess  uuss  aa  ttoottaall  ooff  aapppprrooxxiimmaattee  4400,,000000  ppiissoo  ttoo  ttrreeaatt  

MMaarreetthh..  



Brian with grandmother and Pastora Cynthia 

GGIIFFTT  ––  DDOONNAATTIIOONN  

  

AAlliikkee  iinn  pprreevviioouuss  nneewwsslleetttteerr  wwee  wwiillll  aasskk  ffoorr  yyoouurr  aabbiilliittyy  ttoo  ggiivvee  aa  ddoonnaattiioonn  ssiinnccee  tthhiiss  ooppeerraattiioonn  wwiillll  

ggiivvee  uuss  eexxppeennsseess  tthhaatt  aarree  bbeeyyoonndd  oouurr  ssaavviinnggss,,  aanndd  aass  yyoouu  sseeee,,  II  ttrryy  ttoo  ffiinndd  llooccaall  ssppoonnssoorrss  tthhrroouugghh  

ddiiffffeerreenntt  cchhaarriittyy  pprrooggrraamm,,  ggoovveerrnnmmeenntt  aanndd  ootthheerr  oorrggaanniizzaattiioonnss..  IInn  tthhee  ccaassee  ooff  MMaarreetthh,,  wwee  wwiillll  sseeeekk  

hheellpp  ffrroomm  ttwwoo  ootthheerr  iinnssttaanncceess..  

11..  MMSSWWDD  iinn  CCllaavveerr,,  wwhhiicchh  iiss  tthhee  mmuunniicciippaalliittyy  wwhheerree  TTaaggaanniittoo  bbeelloonnggss  

22..  NNCCIIPP  iiss  tthhee  ggoovveerrnnmmeennttaall  oorrggaann  ffoorr  tthhee  iinnddiiggeennoouuss  ppeeooppllee,,  aanndd  tthheeyy  hhaavvee  ffuunnddiinngg  ffoorr  MMaammaannwwaa,,  

aass  ffoorr  ootthheerr  ttrriibbeess..  IInn  tthhiiss  ccaassee  iitt  iiss  nneeeeddeedd  tthhaatt  tthhee  cchhiieeffttaaiinnss  aarree  ccooooppeerraattiivvee  ttoo  uuss  aanndd  tthhee  ffaammiillyy,,  

ttoo  rreelleeaassee  mmoonneeyy  ffoorr  tthhiiss  iissssuuee..  

  

IInn  ccaassee  11  aanndd  22  aabboovvee,,  DDMMCC  ttaakkee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  tthhaatt  mmoonneeyy  iiss  ppaaiidd  oouutt  ttoo  tthhee  hhoossppiittaall  ffrroomm  tthheessee  

ddeeppaarrttmmeennttss..  TThhee  oonnllyy  ppaarrtt  tthheeyy  aasskk  oouurr  aassssiissttaannccee  wwiitthh,,  iiss  tthhaatt  wwee  mmaakkee  ssuurree  tthhaatt  tthhee  ppaattiieenntt  bbrriinnggss  aa  

vveerriiffiiccaattiioonn  ooff  ssoocciiaall  ssttaattuuss,,  aa  rreeffeerreennccee  ffrroomm  tthhee  bbaarraannggaayy  ccaappttaaiinn  aanndd  ddooccttoorrss  rreeppoorrtt  ffrroomm  DDrr..  GGoo..  

SSiinnccee  wwee  hhaavvee  eexxttrraa  eexxppeennsseess,,  hhoowweevveerr,,  iinn  sshhaappee  ooff  ttrraannssppoorrttss,,  ffoooodd,,  hhootteell,,  aanndd  hhyyggiieennee  uuttiilliittiieess  bbuutt  

aallssoo  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  eedduuccaattiioonn  wwee  nnooww  nneeeedd  ttoo  ssttaarrtt  ttoo  sshhooww  tthhee  ttrriibbee  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  vvaacccciinnaattiioonn  ttoo  

tthhee  cchhiillddrreenn,,  aanndd  eevveenn  ssoo  ttoo  tthhee  aadduulltt,,  wwhhiicchh  mmeeaannss  tthhaatt  wwee  aarree  vveerryy  tthhaannkkffuull  iiff  yyoouu  wwaanntt  ttoo  ggiivvee  aa  ggiifftt  

ffoorr  tthhiiss  ppuurrppoossee..  

  

TThhee  ttoottaall  ccoosstt  ffoorr  tthhee  ttrreeaattmmeenntt,,  wwiitthh  vviissiitt  ffoorr  eevvaalluuaattiioonn  aanndd  mmeeaassuurreemmeenntt  aanndd  rreevviissiitt  ffoorr  tthhee  

ttrraannssppllaannttaattiioonn,,  iinncclluuddiinngg  ccoossttss  ffoorr  tthhee  ccoorrnneeaa,,  hhaass  bbeeeenn  eessttiimmaatteedd  ttoo  aapppprrooxxiimmaatteellyy  4400,,000000  ppiissoo,,  wwhhiicchh  

rreessppoonndd  ttoo  aann  aapppprrooxxiimmaattee  vvaalluuee  ooff  88,,000000  SSEEKK..  

  

CCoossttss  ffoorr  eedduuccaattiioonn  iiss  oonnggooiinngg,,  bbuutt  iinn  aannyy  ccaassee,,  wwee  aarree  hhaappppyy  ffoorr  aannyy  ddoonnaattiioonn  ooff  aannyy  ssiizzee,,  ssiinnccee  mmaannyy  

ssmmaallll  ddoonnaattiioonnss  ggiivveess  uuss  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  hheellpp  aass  wweellll  aass  oonnee  bbiiggggeerr..  IInn  ccaassee  ooff  ttuurrnnoovveerr,,  iitt  wwiillll  bbee  

ssaavveedd  ttoo  oouurr  aaccccoouunntt  ffoorr  cchhiillddrreenn  wwhhoo  nneeeedd  hheellpp  wwiitthh  ddooccttoorr,,  ssee  aarrttiiccllee  aabboouutt  cchhiillddrreenn  wwiitthh  hhaarree  mmoouutthh..  

  

IIff  yyoouu  sseenndd  uuss  aa  ggiifftt  ffoorr  tthhiiss,,  mmaarrkk  iitt::  mmeeddiiccaall  pprroojjeecctt  oorr  CCHHPP11110000  ((CChhiilldd  hheeaalltthh  ccaarree))..  

  

TThhaannkk  yyoouu  ffoorr  yyoouurr  ddoonnaattiioonn!!  

  

  

MMEEDDIICCAALL  MMIISSSSIIOONN  

CCHHIILLDDRREENN  WWIITTHH  HHAARREE  MMOOUUTTHH  

  

II  hhaass  ssiinnccee  CChhrriissttmmaass  mmyysseellff  bbeeeenn  aa  ssppoonnssoorr  ttoo  lliittttllee  BBrriiaann,,  wwhhoo  iiss  bboorrnn  wwiitthh  hhaarree  mmoouutthh..  HHiiss  ppaarreennttss  

ccoouulldd  nnoott  aaffffoorrdd  tthhee  ttrraavveell  eexxppeennsseess  ttoo  CCaaggaayyaann  ddee  OOrroo,,  iinn  ssppiittee  tthhaatt  tthhee  ttrreeaattmmeenntt  tthheerree  iiss  ffrreeee..  TThhee  

ppaarreennttss  nneeeeddss  ttoo  wwoorrkk,,  aanndd  tthhee  ffaarree  aanndd  ffoooodd  iiss  eexxppeennssiivvee  ttoo  tthheemm..  

  

BBrriiaann  bbeelloonnggss  ttoo  AAsssseemmbbllyy  ooff  GGoodd,,  iinn  AAlleeggrriiaa,,  aanndd  iinn  tthhee  

ssaammee  mmuunniicciippaall  tthheerree  aarree  iinn  ttoottaall  ffiivvee  cchhiillddrreenn  wwhhoo  aarree  iinn  

nneeeedd  ooff  tthhiiss  ooppeerraattiioonn..  II  ggaavvee  mmoonneeyy  aallrreeaaddyy  iinn  DDeecceemmbbeerr  

ttoo  mmaakkee  tthhiiss  ooppeerraattiioonn  eexxeeccuutteedd,,  bbuutt  tthhee  ddooccttoorr  hhaass  nnoott  hhaadd  

aappppooiinnttmmeenntt  uunnttiill  tthhee  mmoonntthh  ooff  AApprriill..  

  

IInn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  tthhiiss  wwoorrkk,,  II  ffoouunndd  oouutt  tthhaatt  iitt  wwaass  ppaassttoorr  

SSeennoonniiss  ((pprreevviioouuss  nneewwsslleetttteerr))  tthhaatt  iiss  ccoonnttaacctt  ppeerrssoonn  ffoorr  tthhiiss  

kkiinndd  ooff  ddooccttoorr’’ss  mmiissssiioonn,,  aanndd  wwhheenn  II  aallssoo  ffoouunndd  oouutt  tthhaatt  

tthheerree  wwaass  aa  tteenn  yyeeaarr  oolldd  ggiirrll  iinn  mmyy  hhoommee  vviillllaaggee  AAddllaayy,,  

wwiitthh  ssaammee  pprroobblleemm,,  II  aasskkeedd  hhiimm  iiff  iitt  wwaass  ookk  ttoo  bbrriinngg  hheerr  

ttoooo..  HHee  wwaass  ppoossiittiivvee,,  aanndd  iitt  wwaass  ddeecciiddeedd  iinniittiiaallllyy  tthhaatt  tthhee  

cchhiillddrreenn  sshhoouulldd  ggaatthheerr  iinn  AAlleeggrriiaa  SSuunnddaayy,,  AApprriill  1199,,  ttoo  

ttrraavveell  ttooggeetthheerr  ppaassttoorraa  CCyynntthhiiaa  MMiijjaarreess  oonn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  

MMoonnddaayy..  



II  aaggrreeeedd  wwiitthh  tthhee  ppaarreennttss  ttoo  NNiicckkyy,,  wwhhiicchh  iiss  tthhee  nnaammee  ooff  

tthhee  ggiirrll  iinn  AAddllaayy,,  tthhaatt  II  sshhoouulldd  ccoommee  ttoo  tthheemm  wwiitthh  

aaddddiittiioonnaall  iinnffoorrmmaattiioonn  dduurriinngg  TThhuurrssddaayy,,  AApprriill  1166..  WWee  

aaggrreeeedd  tthhaatt  tthhee  ffaatthheerr  sshhoouulldd  bbee  hheerr  ccoommppaanniioonn  ttoo  

CCaaggaayyaann..  II  ggoott  mmeessssaaggee  ffrroomm  CCyynntthhiiaa  tthhaatt  sshhee  nneeeeddeedd  ttoo  

ppoossttppoonnee  tthhee  ttrraavveell  oonnee  ddaayy,,  ssiinnccee  sshhee  nneeeeddeedd  ttoo  vviissiitt  tthhee  

bbaannkk  dduurriinngg  MMoonnddaayy  bbeeffoorree  tthheeyy  lleefftt,,  ffoorr  tthhee  ppaayymmeenntt..  SShhee  

ssuuggggeesstteedd  tthhaatt  tthhee  ffaatthheerr  aanndd  NNiicckkyy  oonnllyy  nneeeeddeedd  ttoo  ttaakkee  tthhee  

bbuuss  ttoo  BBaadd--aass,,  aanndd  sshhee  wwoouulldd  ffeettcchh  tthheemm  tthheerree  oonn  hheerr  

mmoottoorr,,  wwhhyy  II  pprroommiisseedd  tthhee  ffaammiillyy  ttoo  ccoommee  wwiitthh  mmoonneeyy  ffoorr  

tthheeiirr  ffaarree  ttoo  BBaadd--aass,,  oorr  AAlleeggrriiaa,,  ddeeppeennddiinngg  oonn  tthhee  oouuttccoommee..  

  

SSuunnddaayy  wwhheenn  II  vviissiitteedd  aaggaaiinn,,  tthhee  ffaatthheerr  ttoolldd  mmee  tthhaatt  tthheeyy  

ssttiillll  nnoott  ddeecciiddeedd  ddeeffiinniitteellyy  iiff  tthheeyy  wwaanntteedd  ttoo  pprroocceeeedd  wwiitthh  

tthhee  cchhiilldd  ttoo  tthhee  ffrreeee  ttrreeaattmmeenntt,,  bbuutt  hhee  ttoolldd  mmee  hhee  wwoouulldd  

ccoommee  ttoo  mmee  llaatteerr  iinn  tthhee  eevveenniinngg  wwhheenn  hhee  hhaadd  ttaallkkeedd  wwiitthh  hhiiss  wwiiffee..  SSiinnccee  hhee  nneevveerr  sshhoowweedd  uupp,,  II  wweenntt  ttoo  

hhiiss  hhoouussee  aaggaaiinn  wwiitthh  mmyy  wwiiffee  JJoovveellyynn  aass  iinntteerrpprreetteerr..  HHee  hhaadd  ggoonnee  oouutt  ffiisshhiinngg,,  aanndd  wwaass  ttoolldd  nnoott  ccoommiinngg  

bbaacckk  uunnttiill  44  aamm  iinn  tthhee  mmoorrnniinngg,,  aanndd  tthhee  bbuuss  sshhoouulldd  ccoommee  ffiivvee..  HHee  hhaadd  nnoott  ssppookkeenn  wwiitthh  hhiiss  wwiiffee  aanndd  sshhee  

wwaass  aaffrraaiidd  ttoo  ttaakkee  aann  oowwnn  ddeecciissiioonn  wwiitthhoouutt  hhiimm..  WWee  aaggrreeeedd  wwiitthh  hhiiss  wwiiffee  tthhaatt  tthheeyy  ssttiillll  hhaadd  tthhee  

ooppppoorrttuunniittyy,,  bbuutt  iinn  ssuucchh  ccaassee,,  tthheeyy  nneeeedd  ttoo  ccoommee  iimmmmeeddiiaatteellyy  iinn  tthhee  mmoorrnniinngg  ttoo  ggeett  mmoonneeyy  ffoorr  ffaarree..  

  

II  iinnffoorrmmeedd  CCyynntthhiiaa  tthhaatt  tthhee  jjoouurrnneeyy  wwaass  ccaanncceelllleedd  bbuutt  tthhaatt  

II  sshhoouulldd  tteellll  hheerr  iiff  tthheerree  wweerree  aannyy  cchhaannggeess..  SShhee  wweenntt  

wwoorrrriieedd  ffoorr  tthhee  ggiirrll  aass  wweellll..  II  wweenntt  iimmmmeeddiiaatteellyy,,  llaattee  oonn  tthhee  

SSuunnddaayy  eevveenniinngg,,  ttoo  tthhee  vviillllaaggee  CCaappttaaiinn  ssiinnccee  II  nnooww  hhaadd  

sseevveerraall  ccaasseess  ooff  vviioollaattiioonnss,,  bbootthh  aaggaaiinnsstt  hhuummaann  rriigghhttss  aass  

wweellll  aass  ttoo  tthhee  cchhiilldd  ccoonnvveennttiioonn  iinn  tthhee  vviillllaaggee..  II  iinnffoorrmmeedd  

wwhhiicchh  ccaasseess  iitt  iinncclluuddeedd,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  ccaassee  ooff  NNiicckkyy..  SShhee  

ttoolldd  tthhaatt  tthhee  ffaammiillyy  bbeelloonnggss  ttoo  aa  sseecctt  ccaalllleedd  CChhuurrcchh  ooff  

SSttoonnee,,  aanndd  tthhaatt  tthheeyy  hhaavvee  oowwnn  rruulleess,,  lliikkee  JJeehhoovvaahh  

WWiittnneesssseess,,  wwhheenn  iitt  ccoommeess  ttoo  ooppeerraattiioonnss  aanndd  ttrreeaattmmeennttss..  II  

ttoolldd  hheerr  tthhaatt  iitt  iiss  nnoott  lleeggaall  ttoo  lleett  aa  cchhiilldd  ssuuffffeerr  dduuee  ttoo  aa  

ffaaiitthh,,  ssiinnccee  tthhee  cchhiilldd  iiss  iinnnnoocceenntt  aanndd  uunnaabbllee  ttoo  ttaakkee  aaccttiioonn  

ffoorr  iittsseellff  aanndd  oowwnn  ttrreeaattmmeenntt  eemmppoowweerreedd  bbyy  ffaaiitthh,,  aanndd  

tthheerreeffoorree  iiss  pprrootteecctteedd  bbyy  tthhee  cchhiilldd  ccoonnvveennttiioonn  aanndd  PPhhiilliippppiinnee  llaaww  aaggaaiinnsstt  ssuucchh  ssuuffffeerriinngg,,  aanndd  tthhaatt  tthhee  

ffaammiillyy  mmuusstt  iimmmmeeddiiaatteellyy  bbee  eedduuccaatteedd  aanndd  iinnffoorrmmeedd..  WWee  aaggrreeeedd  tthhaatt  wwee  ttooggeetthheerr  sshhaallll  oovveerrsseeee  

ppoossssiibbiilliittiieess  ttoo  rreeaacchh  oouutt  ttoo  tthhee  cciittiizzeennss  tthhaatt  aarree  wwiitthhoouutt  eedduuccaattiioonn  oorr  rreeaaddaabbiilliittyy..  

  

WWee  wwiillll  nnooww  llooookk  aatt  

ssoommee  ooff  tthhee  cchhiillddrreenn  tthhaatt  

wweerree  iinn  CCaaggaayyaann  aanndd  ggeett  

tthheeiirr  ooppeerraattiioonn  eexxeeccuutteedd..  

TThhee  cchhiillddrreenn  wweerree  

ddiivviiddeedd  iinn  ttwwoo  ggrroouuppss..  IInn  

tthhee  ffiirrsstt,,  iinn  wwhhiicchh  NNiicckkyy  

sshhoouulldd  hhaass  bbeeeenn,,  wweerree  

aallssoo  ””mmyy””  cchhiilldd  BBrriiaann,,  

ttwwoo  yyeeaarr,,  aanndd  aa  ttwwiinn  bbooyy  

aatt  ssiixx,,  wwhhiicchh  nnaammee  iiss  

RReeffiieell..  HHeerree  iiss  BBrriiaann,,  hhee  

wwaass  ooppeerraatteedd  MMoonnddaayy,,  

AApprriill  2277,,  aanndd  ccaammee  hhoommee  

TThhuurrssddaayy,,  AApprriill  3300..  

  



HHeerree  iiss  RReeffiieell,,  hhee  

wwaass  ooppeerraatteedd  ffiirrsstt,,  

iinn  WWeeddnneessddaayy,,  

AApprriill  2222,,  aanndd  ccaammee  

hhoommee  nniigghhtt  ttoo  

AApprriill  2288,,  wwhhyy  II  

ccoouulldd  vviissiitt  hhiimm  iinn  

hhiiss  mmootthheerrss  ssttoorree  

oonn  tthhee  mmaarrkkeett  ffoorr  

ppiiccttuurriinngg  ooff  hhiimm  

aanndd  hhiiss  ffaammiillyy..  

  

  

  

  

  

RReeffiieell’’ss  ttwwiinn  bbrrootthheerr  RRaaffaaeell  iiss  vveerryy  hhaappppyy  nnooww  wwhheenn  hhee  

hhaass  aa  rreeaall  ttwwiinn,,  aanndd  aallll  aarree  eexxcciitteedd  ttoo  sseeee  hhooww  RReeffiieell  wwiillll  

llooookk  wwhheenn  aallll  tthhee  wwoouunnddss  aarree  hheeaalleedd..  

  

RReeffiieell  ffeeeellss  wweellll  aanndd  eeaattss  aass  uussuuaall..  WWeellll,,  aaccttuuaallllyy  mmoorree  

tthhaann  uussuuaall..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  mmootthheerr,,  hhee  ddiiddnn’’tt  lliikkee  ttoo  eeaatt  

bbeeffoorree  bbuutt  nnooww  hhee  eeaattss  mmuucchh  mmoorree,,  ssoo  aappppaarreennttllyy  hhee  hhaass  

ggoott  ttaassttee  ffoorr  ffoooodd..  

  

  

  

  

  

  

  

RReeffiieell’’ss  mmootthheerr’’ss  ssttoorree,,  aanndd  oonn  tthhee  ppiiccttuurree  yyoouu  sseeee  hheerr  

ssiitt  ttaallkkiinngg  ttooggeetthheerr  wwiitthh  tthhee  ttwwiinnss  aanndd  ppaassttoorraa  CCyynntthhiiaa  

MMiijjaarreess..  

  

TThhiiss  iiss,,  aammoonngg  ootthheerr,,  hhooww  wwee  uussee  mmoonneeyy  wwee  rreecceeiivvee  

tthhaatt  iiss  ddoonnaatteedd  ttoo  mmeeddiiccaall  nneeeedd  ffoorr  cchhiillddrreenn  aanndd  

cchhiillddrreenn’’ss  hheeaalltthh  ccaarree..  TThhiiss  iiss  aallssoo  aa  ggoooodd  ooppppoorrttuunniittyy  

ffoorr  uuss  ttoo  ttiigghhtteenn  bboonnddss  wwiitthh  ppeeooppllee  iinn  tthhee  ccoommmmuunniittyy  

ffoorr  eedduuccaattiioonn,,  hhooww  wwee  ttooggeetthheerr  ccaann  ccrreeaattee  

ooppppoorrttuunniittiieess..  

  

TThhaannkk  yyoouu  ffoorr  yyoouurr  ggiifftt,,  aallll  iinnvvoollvveedd  sseennddss  tthheeiirr  

bbiigghheeaarrtteedd  rreeggaarrddss  ttoo  tthheeiirr  ssppoonnssoorrss..  

  

  

AAfftteerr  aa  nnuummbbeerr  ooff  wweeeekkss,,  tthhee  cchhiillddrreenn  wwiillll  rreevviissiitt  tthhee  ddooccttoorr  iinn  tthhee  hhoossppiittaall  iinn  CCaaggaayyaann  ddee  OOrroo  CCiittyy  ttoo  

ttaakkee  aawwaayy  tthhee  ssttiittcchheess..  

  

AAss  mmeennttiioonneedd  iinn  ootthheerr  aarrttiiccllee  aabboovvee,,  wwee  aarree  vveerryy  hhaappppyy  ffoorr  ddoonnaattiioonnss  ddoonnee  ttoo  oouurr  aaccccoouunntt  ffoorr  

cchhiillddrreenn’’ss  hheeaalltthh  ccaarree..  

  

EEvveenn  ddoonnaattiioonnss  ffoorr  eedduuccaattiioonn  iiss  iimmppoorrttaanntt  ssiinnccee  sseevveerraall  ppaarreennttss  nnoott  wwaanntt  ttoo  lleett  tthheeiirr  cchhiillddrreenn  rreecceeiivvee  

mmeeddiiccaall  ccaarree,,  tthhiiss  dduuee  ttoo  ddiiffffeerreenntt  rreeaassoonnss,,  bbuutt  oofftteenn  bbaasseedd  oonn  mmyytthhoollooggyy,,  llooccaall  ttrraaddiittiioonnss,,  bbuutt  aallssoo  dduuee  

ttoo  ppoolliittiiccaall  ccoorrrruuppttiioonn..  



MMAALLNNOOUURRIISSHHMMEENNTT  IINN  MMAAMMAANNWWAA  

  

TThhiiss  cchhaapptteerr  iiss  hhaarrdd  ttoo  wwrriittee  aabboouutt,,  bbuutt  iitt  iiss  oonnee  ooff  oouurr  aabbssoolluuttee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  ggooaallss  ffoorr  oouurr  mmiissssiioonn  iinn  

tthhee  PPhhiilliippppiinneess..  MMaannyy  ppeeooppllee  iinn  EEuurrooppee,,  aanndd  eessppeecciiaallllyy  iinn  tthhee  NNoorrddiicc  tthhaatt  II  ttaallkk  wwiitthh,,  ddoonn’’tt  rreeaalliizzee  hhooww  

sseerriioouuss  tthhee  ssiittuuaattiioonn  iiss  ffoorr  tthhee  ttrriibbaall,,  iinnddiiggeennoouuss  ppeeooppllee,,  aanndd  tthhoossee  wwiitthhoouutt  eedduuccaattiioonn  iinn  sscchhooooll..  

  

IInn  tthhee  aarrttiiccllee  aabboovvee,,  yyoouu  ccaann  sseeee  hhooww  ddiiffffeerreenntt  ppeeooppllee  rreeaacctt  bbyy  ssuussppiicciioonn  wwhheenn  wwee  ooffffeerr  hheellpp;;  tthheeyy  hhaavvee  

oonnllyy  tthheemmsseellvveess  ttoo  bbllaammee,,  ssaayyss  ppeeooppllee  oonn  tthhee  ssttrreeeett  iinn  SSwweeddeenn!!  TThhee  rriifftt  iiss  wwiiddee  wwhheenn  iitt  ccoommeess  ttoo  tthhee  

uunnddeerrssttaannddiinngg  ffoorr  hhooww  iitt  iiss  ppoossssiibbllee  ttoo  hheellpp  tthheessee  ppeeooppllee..  TThhoossee  tthhaatt  hhaass  rreeaadd  SSwweeddiisshh  hhiissttoorryy,,  kknnoowwss  

tthhaatt  wwee  oonnccee  wweerree  iinn  tthhee  ssaammee  ssiittuuaattiioonn  lleessss  tthhaann  115500  yyeeaarrss  aaggoo..  CCaann  wwee  nnoott  sshhaarree  ffrroomm  oouurr  kknnoowwlleeddggee,,  

tteecchhnnoollooggyy  aanndd  eexxppeerriieenncceess  tthheenn??  

  

UUnnffoorrttuunnaatteellyy  iitt  bbeelloonnggss  ttoo  mmyy  eexxppeerriieennccee  ttoo  mmeeeett  tthheessee  

pprroobblleemmss  iinn  tthhee  ddaaiillyy  lliiffee  hheerree,,  aanndd  sseeee  hhooww  ppeeooppllee,,  ooff  

ddiiffffeerreenntt  rreeaassoonnss,,  cchhoossee  nnoott  ttoo  lliisstteenn  ttoo  aaddvviicceess  aanndd  

eedduuccaattiioonnss  aabboouutt  hhooww  tthheeyy  ccaann  iimmpprroovvee  tthheeiirr  oowwnn  

lliivveelliihhoooodd  ffoorr  tthheeiirr  oowwnn  ffaammiillyy..  

TThheeyy  wwiillll  lliivvee  aass  tthheeyy  aallwwaayyss  ddoonnee..  ””tthhiiss  iiss  tthhee  wwaayy  wwee  ddoo  

iinn  tthhee  PPhhiilliippppiinneess!!””  HHaavvee  II  nnoott  hheeaarrdd  tthhiiss  bbeeffoorree  bbaacckk  

hhoommee  iinn  SSwweeddeenn  aass  wweellll??  

IItt  wwaass  aallwwaayyss  bbeetttteerr  iinn  tthhee  ppaasstt,,  aanndd  nnoott  aa  tthhoouugghhtt  tthhaatt  

ddeevveellooppmmeenntt  aallssoo  ccaann  hhaavvee  aa  ppoossiittiivvee  iimmppaacctt  iinn  tthhee  

mmeeaanniinngg  tthhaatt  iitt  ccaann  ggiivvee  bbeetttteerr  ssuussttaaiinnaabbiilliittyy  ffoorr  tthhee  oowwnn  

ffaammiillyy  aass  wweellll  ttoo  tthhee  vviillllaaggee  wwhheerree  lliivviinngg..  II  aamm  nnooww  ttoo  

ggiivvee  yyoouu  aa  ssttoorryy  ffrroomm  mmyy  oowwnn  lliiffee  iinn  tthhee  PPhhiilliippppiinneess  aanndd  

iitt  ssttaarrttss  aallrreeaaddyy  iinn  MMaayy  33,,  22000066..  FFoouurr  ddaayyss  bbeeffoorree  wwaass  

AAnnggeell  bboorrnn,,  sshhee  iiss  ddaauugghhtteerr  ttoo  MMaavviinn  aanndd  BBeeaauuttyy..  II  mmeett  tthheemm  tthhiiss  ddaayy  iinn  tthheeiirr  nneeww  sseettttlleemmeenntt  oouuttssiiddee  

PPaannttuukkaann..  

  

MMaavviinn  iiss  ssoonn  ttoo  tthhee  CChhiieeffttaaiinn  ooff  MMaammaannwwaa,,  bbuutt  tthhiiss  ddaayy  iinn  MMaayy  hhee  wwaass  ssttiillll  oonnllyy  aa  cchhiilldd  ooff  aa  rrooyyaall  

ffaammiillyy..  HHee  wwaass  nneewwllyy  mmaarrrriieedd  aanndd  ssaaww  hhiiss  ffiirrsstt  aanndd  oonnllyy  cchhiilldd  bbeeeenn  bboorrnn..  HHiiss  ggrroouupp  ooff  tthhee  MMaammaannwwaa  

ttrriibbee  wwaass  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  tthhee  pprrooggrraamm  wwee  ssttaarrtteedd  ffoorr  eedduuccaattiioonn,,  aanndd  tthhaatt  llaatteerr  lleedd  ttoo  tthheeiirr  cchhiillddrreenn’’ss  

eennrroollllmmeenntt  iinn  tthhee  EElleemmeennttaarryy  sscchhooooll  iinn  AAddllaayy..  

  

MMaavviinn  ddiidd  nnoott  bbeelloonngg  ttoo  tthhee  ssttuuddeennttss..  IInn  22000077  hhiiss  ffaatthheerr’’ss  eeyyeess  wwaass  ssoo  bbaadd  tthhaatt  hhee  ccoouulldd  nnoo  lloonnggeerr  lleeaadd  

tthhee  ttrriibbee  aass  aa  DDaattuu  aannyymmoorree..  BBeeccaauussee  ooff  tthhiiss  hhee  ddeecciiddeedd  tthhaatt  hhiiss  ssoonn  sshhoouulldd  oovveerrttaakkee  aass  aa  DDaattuu..  

MMaammaannwwaa  hheelldd  aann  ooffffiicciiaall  cceerreemmoonnyy,,  aanndd  aass  wwee  hhaavvee  iinnaauugguurraattiioonn  ffoorr  oouurr  kkiinngg,,  hhaavvee  tthheeyy  aann  

iinnaauugguurraattiioonn  ffoorr  tthheeiirr  nneeww  DDaattuu..  TThhee  yyoouunngg  ffaatthheerr  MMaavviinn  bbeeccaammee  DDaattuu  MMaavviinn,,  cchhiieeffttaaiinn  ooff  MMaammaannwwaa  

iinn  AAddllaayy  aanndd  PPaannttuukkaann..  TTooggeetthheerr  wwiitthh  DDaattuu  BBeerrttiinngg,,  hhee  iiss  oonnee  ooff  ttwwoo  cchhiieeffttaaiinnss  iinn  tthhee  aarreeaa..  HHee  hhaass  aann  

oowwnn  sseerrvvaanntt  iinn  tthhee  MMaammaannwwaa  ttrriibbee,,  bbuutt  ttoo  ssuuppppoorrtt  hhiimmsseellff,,  tthhee  ffaammiillyy  aanndd  tthhee  ttrriibbee,,  hhee  ggoott  aa  wwoorrkk  iinn  

tthhee  nneeaarrbbyy  mmiinniinngg  ccoommppaannyy  VVTTPP..  SSaammee  ccoommppaannyy  aass  mmyy  oowwnn  bbrrootthheerr  iinn  llaaww  iiss  wwoorrkkiinngg  iinn..  

  

IInn  MMaammaannwwaa,,  tthhee  ssaallaarryy  iiss  nnoott  uusseedd  ssoolleemmnnllyy  ffoorr  tthhee  oowwnn  

ffaammiillyy,,  bbuutt  aallll  mmeenn  ppuutt  ttooggeetthheerr  tthheeiirr  iinnccoommeess  ttoo  ccoovveerr  

ffoooodd  aanndd  nneeeeddiinngg  ffoorr  aallll..  AA  ggoooodd  mmeetthhoodd  tthhaatt  kkeeeepp  tthhee  

ttrriibbee  ttooggeetthheerr,,  bbuutt  wwhhiicchh  mmaakkeess  aaiidd  aass  oouurr  mmoorree  ddiiffffiiccuulltt,,  

ssiinnccee  wwee  ccaannnnoott  aaiimm  aa  cchhiilldd  oorr  aa  ffaammiillyy  aalloonnee,,  bbuutt  nneeeedd  ttoo  

ccooooppeerraattee  aanndd  eellaabboorraattee  wwiitthh  tthhee  wwhhoollee  ggrroouupp..  

  

TTooggeetthheerr  wwiitthh  MMaavviinn  wwee  hhaavvee  ddiivviiddeedd  tthhee  ggrroouupp  iinnttoo  tthhoossee  

tthhaatt  ccaann  rreecceeiivvee  eedduuccaattiioonn  aanndd  tthhoossee  tthhaatt  mmuusstt  wwoorrkk..  WWee  

ggiivvee  ccoonnttiinnuuoouussllyy  MMaavviinn  aaddvviiccee  aanndd  eedduuccaattiioonn  hhooww  ttoo  

ccooooppeerraattee  wwiitthh  ddiiffffeerreenntt  oorrggaanniizzaattiioonnss  iinn  tthhee  ssoocciieettyy..  IInn  

22000088  wwhheenn  II  ccaammee,,  tthheeyy  hhaadd  bbeeeenn  ffoorrcceedd  ttoo  cclloossee  ddoowwnn  tthhee  

eedduuccaattiioonn  tteemmppoorraarriillyy  ssiinnccee  mmaannyy  ppaarreennttss  cchhoossee  ttoo  ggoo  uupp  



iinn  tthhee  mmoouunnttaaiinnss  ffoorr  tthheeiirr  lliivveelliihhoooodd..  MMaavviinn  wwaanntteedd  ttoo  ggiivvee  tthhee  ttrriibbee  eedduuccaattiioonn  bbuutt  ssiinnccee  tthhee  ssooiill  iinn  

AAddllaayy  iiss  nnoott  ggoooodd  ffoorr  ffaarrmmiinngg,,  DDaattuu  BBeerrttiinngg  cchhoossee  ttoo  mmoovvee  uupp  ttoo  PPaannttuukkaann  aaggaaiinn,,  wwhhyy  aa  sspplliitt  wwaass  iinn  

ssiigghhtt..  TThhee  bbaarraannggaayy  ccoouunncciill  iinn  AAddllaayy  hhaass  pprreeppaarreedd  aann  aarreeaa,,  wwhhiicchh  wwiillll  bbee  ffeerrttiilliizzeedd  ttoo  ggiivvee  tthhee  ttrriibbee  aann  

ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  ffaarrmm  tthheeiirr  oowwnn  hheerrbbss  aanndd  vveeggeettaabblleess,,  bbuutt  dduuee  ttoo  tthhee  ddiiffffeerreenntt  mmiinniinngg  ccoommppaanniieess,,  wwhhiicchh  

hhaavvee  ssttaarrtteedd  mmiinniinngg,,  ssoommeetthhiinngg  mmoorree  sseerriioouuss  hhaadd  hhaappppeenn..  

  

SSiinnccee  tthhee  ttrriibbeess  iiss  pprrootteecctteedd  bbyy  llaaww,,  aanndd  tthheeiirr  nnaattuurraall  sseettttlleemmeennttss  iiss  nnoott  ttoo  bbee  ttoouucchheedd  oorr  ddeessttrrooyyeedd,,  tthhee  

ccoommppaanniieess  iiss  ppaayyiinngg  oouutt  ccaappiittaall,,  wwhhiicchh  sshhaallll  bbee  uusseedd  ffoorr  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ffoorr  tthhee  ttrriibbeess  bbuutt  aallssoo  

rreeppaarraattiioonn  aafftteerr  ddoonnee  mmiinniinngg  pprroojjeeccttss  ssoo  tthhaatt  tthhee  nnaattuurree  iiss  uunnddeessttrrooyyeedd..  WWee  hhooppee  ttoo  bbee  aabbllee  ttoo  hheellpp  iinn  

mmoonniittoorriinngg  tthhaatt  tthhiiss  wwiillll  bbee  aanndd  tthhaatt  nnoobbooddyy  sshhaallll  ssuuffffeerr  bbeeccaauussee  ooff  aannyy  tthhee  oonnggooiinngg  mmiinniinngg  pprroojjeeccttss..  

  

AAnn  eeffffeecctt  ooff  tthhiiss  ggeenneerroossiittyy  ttoo  tthhee  ttrriibbeess  wwaass  tthhaatt  ssuuddddeennllyy  ppeeooppllee  rreeppoorrtteedd  tthheemmsseellvveess  ttoo  bbeelloonngg  ttoo  

ddiiffffeerreenntt  ttrriibbeess..  MMaannoobboo  iiss  mmoosstt  ppooppuullaarr,,  ssiinnccee  tthheeyy  aarree  aalliikkee  ootthheerr  FFiilliippiinnooss..  TThhiiss  bbeeccaauussee  tthheeyy  wwaanntt  

ttoo  hhaavvee  sshhaarree  ooff  tthhiiss  ppaaiidd  oouutt  mmoonntthhllyy  mmoonneeyy,,  tthhrroouugghh  tthhee  ddiiffffeerreenntt  mmiinniinngg  ccoommppaanniieess..  UUnnffoorrttuunnaatteellyy  

wwee  hhaavvee  eexxppeerriieennccee  ooff  ssuucchh  aa  ffaallssee  ppeerrssoonn,,  wwhhiicchh  iiss  uunnddeerr  iinnvveessttiiggaattiioonn  nnooww  ssiinnccee  hhee  ssuucccceeeeddeedd  ttoo  ggeett  

aann  ooffffiiccee  iinn  tthhee  mmuunniicciippaall  aass  aa  cchhiieeffttaaiinn,,  aanndd  wwhhiicchh  wwoorrkk  wwaass  ttoo  sshhaarree  tthhee  mmoonneeyy  bbeettwweeeenn  tthhee  ttwwoo  

ttrriibbeess  iinn  AAddllaayy,,  MMaannoobboo  aanndd  MMaammaannwwaa..  EEvveennttuuaallllyy,,  MMaammaannwwaa  hhaass  ggoott  nnoo  sshhaarree  aatt  aallll,,  aanndd  bbeeeenn  

ddeenniieedd  eedduuccaattiioonn  aanndd  hheellpp,,  wwhhyy  hhee  vviioollaatteess  bbootthh  PPhhiilliippppiinnee  llaaww  aanndd  hhuummaann  rriigghhttss..  

  

TThhiiss  lleedd  ttoo  tthhaatt  nnoobbooddyy  hhaass  ggiivveenn  aatttteennttiioonn  ttoo  MMaammaannwwaa..  EEvveenn  tthhee  pprreevviioouuss  ccooooppeerraattoorr  wwee  hhaadd  ffoorr  

MMaammaannwwaa  hhaass  aabbaannddoonneedd  tthhiiss  wwoorrkk  aanndd  wwee  hhaavvee  ooppeenneedd  wwhhaatt  wwee  ccaallll  aa  ””KKiiddss  cclluubb””  iinn  AAddllaayy,,  wwhhiicchh  

mmeeaannss  tthhaatt  tthhee  ggooddcchhiillddrreenn’’ss  ppaarreennttss  ffoorrmm  aa  ccoouunncciill  aanndd  ccooooppeerraattee  hhooww  wwee  ccaann  hheellpp  tthheemm  mmoosstt  

eeffffeeccttiivvee  wwiitthh  tthhee  ggooddcchhiilldd  ffeeeess..  

  

SSiinnccee  MMaammaannwwaa  iiss  vveerryy  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  ccooooppeerraattee  ((sseeee  aarrttiiccllee  aabboouutt  oopphhtthhaallmmoollooggyy)),,  iitt  iiss  ffeeww  wwhhoo  ccaann  aanndd  

hhaavvee  ppaattiieennccee  ttoo  hheellpp  tthheemm..  TThhee  vviillllaaggee  ccoouunncciill  hhaass  hhaadd  aa  ffeeeelliinngg  ooff  bbeeiinngg  oouutt  ooff  aauutthhoorriittyy  bbeeccaauussee  ooff  

tthhee  ccoonnffuussiioonn  tthhaatt  hhaass  bbeeeenn  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  ffrraauudd  wwoorrkkiinngg..  II  hhaavvee  ppeerrssoonnaallllyy  ttaallkkeedd  ttoo  tthhee  ddiirreeccttoorr  ooff  

NNCCIIPP  iinn  BBuuttuuaann,,  aanndd  hhee  hhaass  aasskkeedd  uuss  ttoo  tteellll  MMaammaannwwaa  ttoo  ffiillee  ooffffiicciiaall  ccoommppllaaiinntt  aabboouutt  tthheeiirr  ssiittuuaattiioonn..  

TThhee  ccoouunncciill  ooff  AAddllaayy,,  ddeecciiddeedd  tthhrroouugghh  tthheeiirr  ccaappttaaiinn,,  WWeeddnneessddaayy,,  AApprriill  2299  tthhaatt  eevveenn  tthheeyy  wwiillll  sseenndd  

iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  ggeett  aaddvviiccee  iinn  tthhiiss  wwoorrkk..  

FFTTMMWW  rreecceeiivveedd  tthhee  qquueessttiioonn  ffrroomm  DDaattuu  MMaavviinn  iinn  AApprriill  

1188,,  ttoo  hheellpp  hhiiss  ddaauugghhtteerr  wwhhoo  wwaass  iillll..  SSiinnccee  oonnee  ooff  oouurr  

ggooddcchhiillddrreenn  bbeelloonnggss  ttoo  hhiiss  ffaammiillyy,,  tthhee  bbooaarrdd  ddeecciiddeedd  ttoo  

hheellpp  lliittttllee  AAnnggeell..  AAllrreeaaddyy  aatt  SSuunnddaayy  AApprriill  1199,,  wwee  wweenntt  ttoo  

tthhee  ppeeddiiaattrriicciiaann  iinn  CCaannttiillaann  ttooggeetthheerr  wwiitthh  hheerr  mmootthheerr  

BBeeaauuttyy..  

  

IItt  wwaass  mmyy  wwiiffee  tthhaatt  hhaadd  hhaadd  ccoonnttaacctt  wwiitthh  MMaammaannwwaa  ssiinnccee  

wwee  hhaavvee  aa  ssttoorree  iinn  wwhhiicchh  tthheeyy  sshhoopp,,  bbuutt  wwee  aarree  aallssoo  cclloossee  

nneeiigghhbboorrss..  WWiitthh  mmyy  wwiiffee  JJoovvyy,,  MMaavviinn''ss  wwiiffee  BBeeaauuttyy  aanndd  

lliittttllee  AAnnggeell  oonn  tthhee  mmoottoorr,,  II  ddrroovvee  ttoo  tthhee  ddooccttoorr  iinn  CCaannttiillaann,,  

wwhhoo  ffoouunndd  oouutt  wwhhaatt  tthhee  pprroobblleemm  wwiitthh  AAnnggeell  wwaass..  SShhee  wwaass  

mmaallnnoouurriisshheedd..  

  

TTooggeetthheerr,,  JJoovvyy  aanndd  BBeeaauuttyy  ddeecciiddeedd  tthhaatt  JJoovvyy  sshhoouulldd  hheellpp  

hheerr  ttoo  ggiivvee  nnoouurriisshhmmeenntt  aanndd  mmeeddiicciinnee  ddaaiillyy..  SSiinnccee  

MMaammaannwwaa  nnoott  eeaassiillyy  hhaannddllee  ttoo  ggiivvee  iinnddiivviidduuaall  hheellpp,,  bbuutt  

tthhaatt  ootthheerr  mmeemmbbeerrss  iinn  tthhee  ttrriibbee  wwiillll  ttaakkee  ffrroomm  tthhee  

mmeeddiicciinnee,,  wwee  ssaaww  oonnllyy  oonnee  ssoolluuttiioonn  iinn  tthhiiss  ccaassee,,  ttoo  ssaavvee  

tthhee  lliiffee  oonn  AAnnggeell,,  aanndd  iitt  wwaass  tthhaatt  mmyy  wwiiffee  mmiixxeedd  tthhee  

aammoouunntt  ooff  mmiillkk  aanndd  vviittaammiinnss  nneeeeddeedd  ddaaiillyy  aanndd  ggaavvee  

BBeeaauuttyy  eevveerryy  mmoorrnniinngg..  JJoovvyy  ttoolldd  hheerr  hhooww  aanndd  wwhheenn  AAnnggeell  

sshhoouulldd  hhaavvee  hheerr  aaddddiittiioonnaall,,  bbuutt  aallssoo  tthhaatt  sshhee  nneeeedd  ttoo  eeaatt  

mmoorree  tthhaann  jjuusstt  rriiccee..  SShhee  mmuusstt  ggeett  nnoouurriisshhiinngg  ffoooodd  ttoo  tthhee  

rriiccee..  



TThhiiss  tthheeyy  ddiidd  ddaaiillyy,,  aanndd  aafftteerr  ttwwoo  ddaayyss  JJoovvyy  ssaaiidd  tthhaatt  tthhee  cchhiilldd  eeaatt  bbeetttteerr  aanndd  llooookkeedd  hheeaalltthhiieerr,,  bbuutt  

FFrriiddaayy,,  AApprriill  2244,,  ssoommeetthhiinngg  hhaappppeenneedd  aanndd  AAnnggeell  wweenntt  ssoo  iillll  tthhaatt  tthhee  ppaarreennttss  ttooookk  hheerr  ttoo  tthhee  ppuubblliicc  

hhoossppiittaall  iinn  MMaaddrriidd..  FFrroomm  wwhhaatt  JJoovvyy  ggoott  ttoo  kknnooww  ffrroomm  mmeemmbbeerrss  iinn  tthhee  ffaammiillyy  aanndd  tthhee  ttrriibbee,,  AAnnggeell  hhaadd  

ssuuddddeennllyy  ggoott  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  bbrreeaatthh..  SShhee  hhaadd  bbeeeenn  ggiivveenn  hheerrbbss  aanndd  tthheeyy  hhaadd  lleett  hheerr  bbrreeaatthh  ssmmookkee  ttoo  

ffaacciilliittaattee  bbrreeaatthhiinngg..  

  

TThhiiss  iiss  oonnee  ooff  tthhee  mmoorree  sseerriioouuss  pprroobblleemmss  wwiitthh  tthhee  ttrriibbee,,  aanndd  wwiitthh  ootthheerr  ttrriibbeess  aass  wweellll,,  tthhaatt  tthheeyy  hhaavvee  

tthheeiirr  oowwnn  mmeeddiicciinnee  mmeenn//wwoommeenn  tthhaatt  nnoott  aacccceepptt  mmooddeerrnn  mmeeddiicciinnee  aanndd  aaddvviiccee,,  bbuutt  wwiillll  ggiivvee  ffrroomm  tthheeiirr  

oowwnn  ssoolluuttiioonnss  oonn  tthhee  pprroobblleemmss  ooccccuurrrriinngg..  MMaannyy  ttiimmeess  tthhee  ssiittuuaattiioonn  ggeettss  wwoorrssee,,  tthhee  cchhiillddrreenn  ssuuffffeerr  aanndd  

wwee  hhaavvee  ddiiffffiiccuullttiieess  ttoo  rreeaacchh  wwiitthh  ccoorrrreecctt  ttrreeaattmmeenntt  ssiinnccee  tthhee  ppaarreennttss  iiss  uunnddeerr  ttrraaddiittiioonnaall  cceerreemmoonniiaall  

ppoowweerr..  

  

OOnnccee  aaggaaiinn  II  ttooookk  tthhee  mmoottoorr..  TThhiiss  ttiimmee  wwiitthh  JJoovvyy  aanndd  aa  rreellaattiivvee  ttoo  tthhee  cchhiilldd  aanndd  wweenntt  ttoo  tthhee  MMSSWWDD..  

TThheeyy  aarree  rreessppoonnssiibbllee  aanndd  hheellpp  tthhaatt  tthhee  bbiillll  ffrroomm  tthhee  hhoossppiittaall  wwiillll  bbee  ppaaiidd,,  bbuutt  ssiinnccee  tthhee  ccoouuppllee  wweenntt  

wwiitthhoouutt  pprreessccrriippttiioonn  ffrroomm  aa  llooccaall  ddooccttoorr,,  iitt  mmuusstt  bbee  sshhoowwnn  bbyy  eevviiddeennccee  ffrroomm  wwhhiicchh  mmuunniicciippaall  tthheeyy  

bbeelloonngg..  II  wwaass  wwoorrrriieedd  tthhaatt  tthhee  cchhiilldd  wwoouulldd  nnoott  ggeett  ccoonnsseeqquueenntt  ttrreeaattmmeenntt,,  ssiinnccee  tthhee  hhoossppiittaall  mmaayybbee  

sshhoouulldd  ssuussppeecctt  tthhaatt  tthhee  bbiillll  wwoouulldd  nnoott  bbee  ppaaiidd..  MMSSWWDD  ccoonnffiirrmmeedd  ttoo  mmee  tthhaatt  tthheeyy  aallwwaayyss  ccoovveerr  ffoorr  

MMaammaannwwaa  ttoo  110000%%  dduuee  ttoo  tthheeiirr  pprroobblleemm  ttoo  ffiitt  iinn  ttoo  tthhee  ssoocciieettyy..  WWee  ccoonnttiinnuueedd  oouurr  ccoonnvveerrssaattiioonn  wwiitthh  

MMSSWWDD  aanndd  wwee  aaggrreeeedd  ttoo  ccoooorrddiinnaattee  oouurr  rreessoouurrcceess  wwiitthhiinn  FFTTMMWW  wwiitthh  MMSSWWDD  ttoo  hheellpp  tthhee  vviillllaaggee  

ccoouunncciill  iinn  AAddllaayy  ttoo  rreeaacchh  aallll  iilllliitteerraattee  aanndd  ttrriibbaall..  

  

TToo  AAnnggeell  tthhiiss  aaiidd  ccoommeess  ttoooo  llaattee..  

SShhee  iiss  nnoott  bbrreeaatthhiinngg  aannyymmoorree..  TThhee  aannggeell  tthhaatt  tthhee  cchhiilldd  hhaass  

aanndd  wwhhoo  iiss  llooookkiinngg  aatt  tthhee  ffaaccee  ooff  GGoodd  aanndd  ddeeffeenndd  iitt  ffeettcchheedd  

AAnnggeell  ttoo  ccoommee  hhoommee  ttoo  hheeaavveenn  tthhaatt  vveerryy  ddaayy..  

  

WWee  hheellppeedd  tthhee  ffaammiillyy  wwiitthh  ssoommee  ffoooodd  aanndd  ssoommee  mmoonneeyy  

lliikkeewwiissee  hhaass  hheerr  ddeessttiinnyy  mmaaddee  ssuurree  tthhaatt  tthhee  MMSSWWDD  aanndd  tthhee  

vviillllaaggee  ccoouunncciill  aarree  uunniitteedd  iinn  tthhee  wwoorrkk  ttoo  hheellpp  tthhee  ppoooorreesstt  

aammoonngg  tthhee  ppoooorr..  BBuutt  AAnnggeell  ccoouulldd  nnoott  ssttaayy..  SShhee  wwaass  tthhee  

oonnllyy  cchhiilldd  ttoo  DDaattuu  MMaavviinn  aanndd  BBeeaauuttyy,,  aanndd  tthheeyy  aarree  nnooww  

wwiitthhoouutt  cchhiilldd..  IInn  ddiiffffeerreennccee  ttoo  ootthheerr  ffaammiilliieess  iinn  tthhee  

PPhhiilliippppiinneess  wwiitthh  mmaannyy  cchhiillddrreenn,,  tthheeyy  aarree  nnooww  ppaarraallyyzzeedd  ooff  

aa  ggrreeaatt  ggrriieeff..  

  

  

CCaann  yyoouu  hheellpp  uuss  mmaakkee  ssuurree  tthhaatt  iitt  wwiillll  nnoott  hhaappppeenn  ttoo  mmoorree  ffaammiilliieess??  

  

YYoouurr  ggiifftt  ffoorr  eedduuccaattiioonn  oorr  ttoo  tthhee  MMaammaannwwaa  ttrriibbee  ssaavveess  lliiffee..  WWee  aarree  mmiissssiinngg  ssppoonnssoorrss  ttoo  ttrriibbeess..  DDoo  yyoouu  

kknnooww  aannyy  tthhaatt  iiss  iinntteerreesstteedd,,  pplleeaassee  rreeccoommmmeenndd  tthheemm  ttoo  uuss??  

  

  

AADDUULLTT  EEDDUUCCAATTIIOONN  

  

AAss  sseeeenn  ffrroomm  tthhee  eevveennttss  wwee  eexxppeerriieennccee  iinn  tthhee  PPhhiilliippppiinneess,,  aanndd  aass  II  ttoolldd  eeaarrlliieerr  aabboouutt  iinn  pprreevviioouuss  

nneewwsslleetttteerr  tthhiiss  yyeeaarr,,  aa  ppllaann  ffoorr  eedduuccaattiioonn  ttoo  aadduullttss  hhaass  ttaakkeenn  sshhaappee..  TThhaannkkss  ttoo  ttwwoo  ooff  oouurr  nneeww  BBOODD  

tthhaatt  iiss  lliicceennsseedd  aadduulltt  eedduuccaattoorrss  wwiitthhiinn  DDeeppEEdd,,  wwee  hhaass  bbeeeenn  aabbllee  ttoo  hhaavvee  ggooaall  aaiimmeedd  nneeggoottiiaattiioonnss  dduurriinngg  

sspprriinngg  wwiitthh  tteeaacchheerrss  iinn  ootthheerr  ppllaacceess,,  cchhiieeffttaaiinnss,,  ccoouunncciilloorrss,,  mmiinniinngg  ccoommppaanniieess,,  ssoocciiaall  ddeeppaarrttmmeennttss  aass  

MMSSWWDD  aanndd  mmuunniicciippaallss..  

  

II  wwiillll  eexxpprreessss  tthhaatt  iitt  sseeeemmss  ttoo  bbee  cclleeaarr  ttoo  aallll  ppaarrttnneerrss  iinn  tthhee  ssoocciieettyy,,  hhooww  iimmppoorrttaanntt  iitt  iiss  tthhaatt  eevveerryy  

mmuunniicciippaall  aanndd  vviillllaaggee  ccoouunncciill  hhaavvee  tthheeiirr  oowwnn  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaann  ttoo  ffoollllooww..  WWiitthh  hheellpp  ooff  tthhiiss  ppllaann  aass  aa  

ttooooll,,  ddiiffffeerreenntt  oorrggaanniizzaattiioonnss  aarree  aabbllee  ttoo  ccoooorrddiinnaattee  tthheeiirr  aaiidd  ffoorr  tthhee  bbeesstt  ttoo  tthhee  cciittiizzeennss  iinn  eeaacchh  

ccoommmmuunniittyy..  

  



TThhee  CCAARRAAGGAA--rreeggiioonn  wwiitthh  SSuurriiggaaoo  ddeell  SSuurr  aanndd  AAgguussaann  ddeell  SSuurr  iiss  aammoonngg  tthhee  mmoosstt  ppoooorreesstt  aanndd  

uunnddeerrddeevveellooppeedd  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy,,  aanndd  iitt  mmuusstt  pprreevvaaiill  uunniittyy  aammoonngg  iittss  ppaarrttnneerrss  ttoo  rreeaacchh  vviissiibbllee  pprrooggrreessss..  

IInn  tthhee  PPhhiilliippppiinneess  eexxiisstt  aa  ppooppuullaattiioonn  ooff  iinnddiiggeennoouuss  ppeeooppllee,,  ii..ee..  ttrriibbaall  iinn  aa  ttoottaall  ooff  1100  880000  000000  ((tteenn  

mmiilllliioonn  eeiigghhtt  hhuunnddrreedd  tthhoouussaanndd))..  IItt  iiss  iinn  ccoommppaarriissoonn  tthhee  wwhhoollee  ppooppuullaattiioonn  ooff  SSwweeddeenn  pplluuss  660000  000000  tthhaatt  

iiss  mmoorree  oorr  lleessss  iilllliitteerraattee  oorr  iinn  mmiinnoorriittyy  iinn  tthhee  PPhhiilliippppiinneess,,  ssqquuaatttteerr  iinn  aa  nnuummbbeerr  ooff  ddiiffffeerreenntt  ttrriibbeess  bbyy  aallll  

kkiinndd  ooff  rreelliiggiioonnss..  

WWee  ccaann  sseeee  tthhaatt  ffoorreemmoosstt  uunnddeerrssttaannddiinnggss  aanndd  eedduuccaattiioonn  mmuusstt  bbee  ddoonnee  aabboouutt  hhooww  ffoolllloowwiinngg  llaawwss  ccaann  

pprrootteecctt  aanndd  hheellpp  aallll  iinn  tthhee  ssoocciieettyy  bbyy::  

  

11..  HHuummaann  rriigghhttss  

22..  CChhiilldd  ccoonnvveennttiioonn  

33..  VViioolleennccee  aaggaaiinnsstt  wwoommeenn  aanndd  eeqquuaalliittyy  

  

WWee  hhooppeess  tthhaatt  FFTTMMWW  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo  ccrreeaattee  eedduuccaattiioonn  ppaacckkaaggee  iinn  ccooooppeerraattiioonn  wwiitthh  DDeeppEEdd  

((DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEdduuccaattiioonn)),,  MMSSWWDD,,  DDSSWWDD  aanndd  llooccaall  ggoovveerrnnmmeenntt  uunniittss,,  cchhuurrcchheess  aanndd  oorrggaanniizzaattiioonnss  

tthhaatt  hhaass  sshhoowwnn  iinntteerreesstt..  

  

TThhee  ppoorrttiioonn  tthhaatt  aaiimmss  ccoommmmuunniittyy  ccooooppeerraattiioonn  iinn  tthhee  ssppoonnssoorrsshhiipp  ffeeee  ttoo  ggooddcchhiillddrreenn  iiss  uusseedd,,  aammoonngg  

ootthheerr,,  ttoo  tthhiiss  kkiinndd  ooff  eedduuccaattiioonnaall  wwoorrkk..  

  

YYoouu  ccaann  eevveenn  ggiivvee  aappppooiinntteedd  ddoonnaattiioonnss  aaiimmiinngg  oouurr  eedduuccaattiioonnaall  wwoorrkk  tthhrroouugghh  oouurr  aaccccoouunntt  aanndd  mmaarrkk  tthhee  

ppaayymmeenntt  EEDDPP22000000  oorr  aass  sshhoowwnn  aatt  oouurr  hhoommeeppaaggee  aatt  oonnggooiinngg  pprroojjeeccttss..  

  

IInn  tthhee  ppiiccttuurree  iiss  sshhoowwnn  JJeennnniiffeerr  UUrrqquuiiaa,,  oouurr  

nneeww  ppaarreenntt  rreepprreesseennttaattiivvee  iinn  FFTTMMWW  ttooggeetthheerr  

wwiitthh  JJoovveellyynn  KKllaavveenneessss  ggiivviinngg  FFTTMMWW’’ss  ggiifftt  ttoo  

tthhee  mmootthheerr  ooff  AAnnggeell,,  BBeeaauuttyy,,  aanndd  tthhee  ssiisstteerr  ooff  

DDaattuu  MMaavviinn..  

  

TThheeyy  eexxpprreessss  tthheeiirr  tthhaannkkss  ttoo  aallll  tthheeiirr  ssppoonnssoorrss  

iinn  tthheeiirr  ddeeeepp  ggrriieeff..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

II  aasskk  oouurr  ddeeeeppeesstt  aanndd  wwaarrmmeesstt  tthhaannkkss  ffrroomm  mmee  aanndd  oouurr  ccooooppeerraattoorrss  ffoorr  yyoouurr  eennggaaggeemmeenntt..  BBooookk  aallrreeaaddyy  

nnooww  aa  vviissiitt  aatt  TToorrpp  tthhiiss  ssuummmmeerr..  IItt  iiss  llooccaatteedd  oouuttssiiddee  ÖÖrreebbrroo  aanndd  mmoorree  iinnffoorrmmaattiioonn  ccaann  bbee  ffoouunndd  

tthhrroouugghh  EEFFKK,,  ÖÖrreebbrroommiissssiioonneenn  oorr  SSwweeddiisshh  BBaappttiisstt  CChhuurrcchheess..  

  

OObbsseerrvvee  tthhaatt  wwee  aarree  aavvaaiillaabbllee  aatt  TToorrpp  iinn  tthhee  wweeeekk  ooff  mmiiddssuummmmeerr  JJuunnee  1155  ––  1199!!  

  

GGoodd’’ss  ppeeaaccee  

  

  

TThhoorr  KKllaavveenneessss  

  

AAddllaayy,,  CCaarrrraassccaall    tthhoorr@@ttrriibbeemmiissssiioonn..ccoomm  

88331188  SSuurriiggaaoo  ddeell  SSuurr    ++6633  992299  880033  66663388  

PPhhiilliippppiinneess  

  

mailto:thor@tribemission.com


Sponsorship fee 
The monthly fee for a godchild is  

€20/SEK200 or €15/SEK150 for group sponsor  

and can be paid as follows:  

1. By autogiro  

2. By payment card/bill which can be paid monthly,  

quarterly, half year or own choice.  

  

When paid within Sweden, payment can be done 

to account shown lowest this page. 

Payment outside Sweden but within  

Europe, pay to: NORDEA Sweden  

IBAN: SE31 9500 0099 6042 0418 2960  

SWIFT: NDEASESS  

   

Internet pages:  
Homepage for the network:  

www.tribemission.com  
Filipino Tribe Mission Sweden’s homepage:  

Se FTMS in task bar  

Filipino Tribe Mission Welfare’s homepage:  

Se FTMW or Philippines in task bar  

Godchildren:  

Se Child sponsor in task bar  

 

 

FILIPINO TRIBE MISSION SWEDEN 
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