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FÖRORD 
 
Vi har fått rapport om läkarbesöket som ordnades för vår hornhinnepatients föräldrar för att ge dem 
möjlighet till att få bättre syn, och i detta nummer berättar vi med bilder hur det gick för dem. 
 
Julimånaden kallas ”näringsmånaden” i Filippinerna och är ett nationellt projekt för att nå ut till så 
många som möjligt om hur man får i sig så näringsrik mat som möjligt. Olika föreningar satsar på olika 
målgrupper, och för vår del är det glädjande att se att vi nu startat upp en kontinuerlig hjälp till föräldrar 
i Mamanwastammen för att få vitaminer och mineraler dagligen. Samtidigt som de yngsta barnen får 
kosttillskott, får även ammande och gravida mammor extra näring samt lär man ut hur man ska se till att 
barnen får rätt näring varje dag genom egen försörjning. 
 
Under juni månad har vi tack vare en ny fadder kunnat 
anmäla en sexårig flicka från Mamanwa till förskole-
klass. Vi hoppas nu att tillsammans med lärare, 
pedagoger och rektor kunna motivera barnet att fortsätta 
genom hela sin grundskole- gång. 
Samtidigt med skolstarten i juni har även skolmateriel 
delats ut till våra fadderbarn och till de grupper som vi 
särskilt har tagit ansvar för. 
 
Du är viktig i detta arbete att ge fler barn möjlighet att 
komma till skolan, få näringsrik mat varje dag 
och att slippa bli mobbad. Tillsammans ger vi många barn och vuxna en ljusare framtid. Om du ännu 
inte är fadder eller sponsor till något projekt, så anmäl dig snarast. 



1. Läkarbesök på SMC 
 
 

En dag i maj reste våra medarbetare i FTMW, Jeniffer 
och Juralyn, till Surigao City tillsammans med 
föräldrarna till vår patient Marit för en synundersökning 
hos Dr. Jaimenito Go på SMC, Surigao Medical Center. 

 
Jeniffer och Juralyn lämnade Adlay tidigt på morgonen 
för att möta paret Zalasar i Taganito. Taganito ligger 
utefter landsvägen mellan Adlay och Surigao City, och 
avståndet från Adlay till Surigao City är 125 km enkel 
väg. 

 
 
Väl framme i Surigao City väntade de på sin tur i väntrummet. 
 
 
 

Först på tur var Marits pappa Lorenzo. 
Eftersom han aldrig varit på en synundersökning innan 
visste man inte helt säkert vilken typ av problem han 
hade med sina ögon. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enbart p.g.a. hans ålder tog man för givet att han 
troligtvis hade fått starr. Något som är mycket vanligt när 
man blir äldre, och som de flesta människor på jorden 
utvecklar förr eller senare, enligt Dr. Go. 

 
Tyvärr visade det sig att Lorenzo troligtvis haft samma 
problem som sin dotter när han var ung. D.v.s. att han fått 
A-vitaminbrist p.g.a. mässlingen i ung ålder. 

 
Han visade samma typ av fläck på hornhinnan som sin 
dotter. 

 
Tyvärr är han nu för gammal för att han ska få denna mer komplicerade operation eftersom ögat under 
hornhinnan i sin tur kan ha utvecklat åldersrelaterade synnedsättningar som nu inte går att mäta. 
 
Lorenzo har dock fått råd som kan hjälpa honom med den syn han har kvar så att den inte förvärras 
p.g.a. ytterligare vitaminbrist. 
 
 
 



Sedan var det Marits mamma Marquitas tur att få en 
synundersökning. 

 
Marquita har inte gett uttryck för att ha problem med sin 
syn, och undersökningen visade inte på något onormalt 
för hennes ålder. Hon är inte ens i behov av hjälp med 
glasögon, vilket får ses mycket positivt. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Efter genomgången synundersökning for man in till 
centrum och FTMW bjöd på lunch innan det var dags för 
hemfärd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det var i och för sig med viss dysterhet som paret Zalasar 
reste hemåt igen på eftermiddagen. 

 
 

Förhoppningen för alla inblandade, inklusive Dr Go, var 
att det skulle ha varit starr, som idag är relativt enkelt att 
åtgärda, och inte som nu var fallet: A-vitaminbrist. 

 
 
 
 
 
 
Det andra målet med denna resa uppnåddes dock med bättre resultat, och det var att Lorenzo skulle få 
inblick i hur ögonläkare arbetar. Detta för att han ska förstå att den behandling som nu väntar hans dotter 
Marit, inte är ett påhitt eller en omöjlig åtgärd, men som måste åtgärdas medan hon fortfarande är ung. 
 
När det gäller deras dotters operation på DMC, Davao Medical Center, drar detta ut på tiden då 
sjukhuset p.g.a. internt slarv inte tydligt upplyst NCIPs handläggare Maceren om att hornhinnan skulle 
förbeställas och pengar deponeras innan Thor och Maceren lämnade DMC. 
 
På sjukhusets central för uppköp har man efterfrågat patientens handlingar, som också slarvats bort 
under besöket, men som nu tack vare god hjälp av FTMWs nya medhjälpare Nerissa Rivera hittats igen 
av sjukhustes personal som tydligen arkiverat underlaget felaktigt. 
 



2. Näringsmånaden juli 
 

Varje månad har ett lärande syfte i Filippinerna 
och juli månad är ”Nutrition Month”, d.v.s. 
näringsmånaden. 

 
Eftersom vi i FTMW/FTMS har flera 
insamlingsprojekt som syftar till att ge näring till 
barn och vuxna, är det naturligt att vi deltar i 
detta nationella arrangemang, och hjälper till 
lokalt där vi finns. Vi hjälper naturligtvis till 
varje månad, men just juli månad gör man det på 
ett mer officiellt sätt för att uppmärksamma alla 
om vikten av att få rätt näring. 

 
 
 
 
 
De projekt som omfattar näring och näringslära 
är bl.a. Skolmatsprojektet som går till att ge barn 
i för- och grundskolan, ett mål mat om dagen, 
Barnhälsovårdsprojektet hjälper undernärda barn 
att återhämta sig genom att de får näringstillskott 
samt att föräldrarna får lära sig att variera kosten 
så att man får i sig alla näringsämnen; vitaminer 
och mineraler som kroppen behöver, 
Mamanwaprojektet som är ett speciellt anpassat 
projekt för Mamanwastammen för att man ska 
veta vad och hur man ska odla och producera för 
att kunna försörja sina familjer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De pengar vi får in delas upp på de olika projekten, sedan bjuder vi in föräldrar och barn för att gå 
igenom projektet och beräknar hur långt vi ser att pengarna räcker. Just de här projekten vill vi att de ska 
fortgå löpande, och vi är mycket glada för de sponsorer och faddrar som bidrar till oss varje månad. 
 



Juralyn som hjälper oss med Mamanwa tillsammans 
med två av mammorna och deras barn. Inday, mamman 
till vänster var för några år sedan en av våra elever i 
grundskolan. 

 
Grundskolan tillät att Mamanwa fick gå i grundskolan 
även om de åldersmässigt var för gamla. De har ju 
ingen erfarenhet av skolgång inom sina familjer. 

 
 
 
 
 
 
Det positiva med Inday är att hon vet hur det är att vara 
barn och student på skolan utan mat i magen. Därför är 
hon mycket mån om att hennes barn ska få riktig 
näring så att de slipper lida som hon fick. Inday är 
fortfarande undernärd och ingår nu i vårt hjälpprogram 
för mammor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efter att alla barn och mammor fått näring och 
undervisning vandrar de hemåt i mörkret till sin lilla 
bosättning ca fem minuters gångväg från vårt kontor. 
 
Vi är noga med att mammorna ska förstå att man inte 
ska låta sig lockas att köpa pulvermjölk eller andra 
ersättningar på bekostnad av amning, utan att 
bröstmjölken är den viktigaste näringen ett barn kan få 
under sitt första levnadsår, eller så länge man kan. Det 
är vanligt att kvinnor ”sinar” p.g.a. olika orsaker, men 
vi uppmuntrar dem att sköta sin hälsa så långt det är 
möjligt med tanke på de resurser som finns. 
 
I detta arbete blir då papporna väldigt viktiga, eftersom det är de som försörjer sin familj genom arbete. 
 
 



 
De barn som är riktigt illa däran p.g.a. otillräcklig 
näring i kosten, får näringstillskott av oss efter läkares 
föreskrift. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barn som vi bedömer lida av undernäring, eller om 
föräldrar kommer till oss och är oroliga över sitt barn, 
tar vi till läkare för en hälsoundersökning, där läkaren 
skriver ut en instruktion vad barnet behöver extra av, 
samt hur barnet ska få näringen doserad under tiden 
fram till nästa läkarundersökning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tack vare de bidrag som vi får från våra sponsorer och 
faddrar kan vi bistå barn och föräldrar med denna 
hjälp. Vårt projektnummer är CYP1100 Barnhälsovård. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denna hjälp att ge näringstillskott i form av vitaminer, 
mineraler, protein och annan kost sker på olika sätt.  

 
Beroende på föräldrarnas önskemål och våra 
möjligheter kommer vi till deras hem och visar 
familjen och grannarna hur man ska göra och vad man 
ska tänka på. Ibland kommer de till vårt kontor, och 
ibland träffas vi på en offentlig plats som samhället 
låter oss använda för ändamålet. 

 
 
 
 
 



3. Övrigt 
 
För mer information om våra aktiviteter, se vår hemsida på Internet: www.tribemission.com 
Informationen på vår hemsida finns på både Svenska och Engelska, och man kan finna olika projekt 
genom att följa de länkar som finns. 
 
 
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 hjälpa till egenförsörjning. Information som med fördel kan ges till t.ex. Svensk 
skolungdom och scouter m.m. 
 
 

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 Ordförande 
FTMW Verksamhetsrevisor 
 
 
FTMW     FTMS 
Panikian, 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 ftms@tribemission.com 
Att: Klaveness 
Norreväg 11/46 Ordförande Andreas Eklund: andreas@tribemission.com 
233 39 Svedala Kassör Thor Klaveness: thor@tribemission.com 
Sverige 
 
Kontoinformation: 
Pg: 418296-0 
Bg 5495-2361 
Bank account: 9960 420418 2960 
IBAN: SE31 9500 0099 6042 0418 2960 
BIC-Code (SWIFT): NDEASESS 


