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PPRREEFFAACCEE  

TThhee  llaasstt  ssuubbjjeecctt  iinn  tthhiiss  nneewwsslleetttteerr  iiss  nnoott  aa  sseett  ccaappttiioonn  bbuutt  aa  qquueessttiioonn..  IInn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  iinntteerraaccttiioonn  iinn  

aaiidd  bbeettwweeeenn  ccoouunnttrriieess,,  tthhee  ppuurrppoossee  ccaann  ddiiffffeerr,,  oofftteenn  rreelliiggiioouuss  bbuutt  aallssoo  ppoolliittiiccaall,,  oorr  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  

bbeettwweeeenn  tthhee  ttwwoo,,  eetthhiiccaallllyy..  TThhee  rreeaassoonn  oorr  ppuurrppoossee  ttoo  hhaavvee  tthhiiss  ccoonnttaacctt  ccaann  bbee  ttoo  sseellll  pprroodduuccttss,,  ssttoopp  

ppoolllluuttiioonn,,  ccrreeaattee  ffllooww  ooff  llaabboorr  aanndd  wwoorrkk,,  oorr  mmuuttuuaall  uunnddeerrssttaannddiinngg  ffoorr  ppeeaaccee  eettcc..  

  

WWhhaatt  mmaannyy  mmaakkee  aa  mmiissttaakkee  aabboouutt,,  iinn  bbootthh  ccoouunnttrriieess  wwhhiicchh  ccooooppeerraattee,,  iiss  tthhaatt  tthheeyy  bbeelliieevvee  tthhaatt  jjuusstt  tthhee  

oonnee  ccoouunnttrryy  hhaavvee  tthhee””uullttiimmaattee””  ssoolluuttiioonn  ffoorr  bbootthh..  TThhee  ttrruutthh  iiss  oofftteenn,,  iiff  nnoott  aallwwaayyss,,  ssoommeewwhheerree  iinn  

bbeettwweeeenn..  IInn  tthhaatt  oonnee  uunnddeerrssttaannddss  hhiiss  oowwnn  ccuullttuurree,,  iitt  iiss  ppoossssiibbllee  ttoo  sshhaarree  aanndd  uunnddeerrssttaanndd  ootthheerr  ccuullttuurreess,,  

bbuutt  hhooww  ccaann  yyoouu  ttaakkee  ppaarrtt  ooff  aa  ccuullttuurree  wwiitthhoouutt  kknnoowwiinngg  wwhhaatt  ttoo  sshhaarree??  IItt  iiss  aa  bbeehhaavviioorr  tthhaatt  wwee  ccaallll  

ttoouurriissmm..  TToo  ttrraavveell  wwiitthhoouutt  sseerrvviiccee  iinn  rreettuurrnn,,  ttoo  bbaatthh,,  ttaann,,  vviissiitt  tthhiinnggss  wwoorrtthh  sseeeeiinngg  aanndd  eexxppeerriieennccee  

eexxiittiinngg  eevveennttss  iinn  aann  uunnaaccccuussttoommeedd  cclliimmaattee,,  oonn  aann  uunnkknnoowwnn  ppllaaccee..  OOnn  tthhee  ssaammee  ttiimmee,,  uunnffoorrttuunnaatteellyy,,  

mmaayybbee  bbeeiinngg  bbiiaasseedd,,  ffoouunnddeedd  oonn  tthhee  ttrreeaattmmeenntt  rreecceeiivveedd..  

  

WWhheenn  oonnee  wwaannttss  ttoo  bbee  ppaarrtt  iinn  tthhee  gglloobbaall  ddeevveellooppmmeenntt,,  ddeeeeppeerr  ssttuuddiieess  mmuusstt  bbee  mmaaddee,,  sseeeeiinngg  bbeehhiinndd  tthhee  

sscceenneess  aanndd  kknnooww  wwhhaatt  wwiillll  mmeeeett  wwhheenn  sshhaarriinngg  aa  pprroodduucctt  oorr  aa  mmeessssaaggee..  IItt  iiss  ddeevvaassttaattiinngg  iiff  oonnee  tthheenn  

bbuuiillddss  hhiiss  rreellaattiioonnss  oonn  pprreejjuuddggmmeennttss..  IItt  mmuusstt  bbee  aa  mmuuttuuaall  uunnddeerrssttaannddiinngg..  

  

TToo  aavvooiidd  aa  ffeeeelliinngg  ooff  hhooppeelleessssnneessss  aanndd  mmaayybbee  wwaannttiinngg  ttoo  ggiivvee  uupp,,  wwhheenn  rreeaalliizziinngg  tthhaatt  iitt  iiss  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  

uunnddeerrssttaanndd  eeaacchh  ootthheerr,,  wwee  hhaavvee  ssttaarrtteedd  aann  eedduuccaattiioonnaall  ccooooppeerraattiioonn,,  iinn  wwhhiicchh  wwee  ccoolllleecctt,,  pprriimmaarryy,,  

nnaattiioonnaall  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  hhooww  tthhiinnggss  wwoorrkkss..  AA  ppeerrssoonn  iinn  tthhee  pprroovviinncceess,,  wwhhoo  ccaannnnoott  rreeaadd  oorr  wwrriittee,,  

ffeeeellss  tthhaatt  llaawwss  aanndd  rreegguullaattiioonnss  iiss  oonnllyy  mmaaddee  ffoorr  tthhee  rriicchh..  IInn  aa  ssyysstteemm  wwhheerree  iitt  iiss  iimmppoossssiibbllee  ttoo  rreeaadd  

iinnffoorrmmaattiioonn,,  aa  cchhooiiccee  mmuusstt  bbeeeenn  mmaaddee  iinn  wwhhoo  ttoo  bbeelliieevvee..  SSoommeeoonnee  wwhhoo  ccaann  eexxppllaaiinn  aanndd  lleeaadd  tthhee  

ffaammiillyy,,  ggrroouupp,,  ttrriibbee  oorr  vviillllaaggee  ffoorrwwaarrdd,,  aanndd  tthhee  cchhooiiccee  iiss  oonn  aa  lleeaaddeerr  tthhaatt  wwiillll  hheellpp  wwiitthh  tthhee  

ddeevveellooppmmeenntt  wwoorrkk,,  ttoo  ppllaann  ffoorr  aallll  iinn  tthhee  ggrroouupp//ssoocciieettyy..  

  

UUnnffoorrttuunnaatteellyy,,  iitt  iiss  hheerree  wwhhaatt  wwee  ccaallll  ccoorrrruuppttiioonn  eenntteerrss..  AA  ssyysstteemm  iiss  bbuuiilltt  uupp,,  iinn  wwhhiicchh  oonnee  ttrriieess  ttoo  

mmaakkee  hhiiss  wwoorrkk  ssaaffee  bbyy  mmaakkiinngg  hhiimmsseellff  iinnddiissppeennssaabbllee,,  aanndd  ssiinnccee  oonneess  bbeeccoommee  eellddeerr,,  aa  cchhiilldd  oorr  rreellaattiivvee  



iiss  pprreeppaarreedd  ffoorr  tthhee  ccoonnttiinnuuaattiioonn  ooff  tthhee  ccoonnffiiddeennccee//aappppooiinnttmmeenntt..  TThhiiss  lleeaaddss  ttoo  tthhee  ddiissppuutteess,,  wwhhiicchh  iiss  

ccaalllleedd  wwaarr,,  aanndd  sshhoowwnn  oonn  TTVV,,  ssiinnccee  ppeeooppllee  ffeeeellss  ddiissrreeggaarrddeedd  aanndd  ccaannnnoott  rreeaacchh  ttoo  tthhee  bbeetttteerr  lliiffee  tthhaatt  tthhee  

lleeaaddeerr  wwaass  iinntteennddeedd  ttoo  hheellpp  tthheemm  ttoo..  

  

SSoo  tthhaatt  wwee  wwiillll  uunnddeerrssttaanndd  eeaacchh  ootthheerr  bbeetttteerr,,  II  lliifftt  ssoommee  ssttoorriieess  aanndd  ddoommeessttiicc  hhiissttoorryy..  IItt  iiss  aa  hhooppee  tthhaatt  iitt  

wwiillll  ggiivvee  mmuuttuuaall  uunnddeerrssttaannddiinngg  wwhhyy  iitt  iiss  ddiiffffiiccuulltt  ssoommee  ttiimmeess,,  aanndd  tthhaatt  eevveenn  wwee  iinn  ””ggiivviinngg//ddoonnaattiinngg  

ccoouunnttrriieess””  mmuusstt  aaddjjuusstt  oouurr  aattttiittuuddee..  IItt  iiss  eeaassiieerr  ttoo  ccooooppeerraattee  wwhheenn  sshhaarriinngg  eexxppeerriieenncceess,,  aanndd  aabbiilliittyy  ggiivveenn  

ttoo  ppiicckk  ooff  tthhee  ggoooodd  eexxppeerriieenncceess  ttoo  ddeevveelloopp  mmeetthhooddss  ttoo  aavvooiidd  tthhaatt  tthhee  bbaadd  rreeiitteerraattee,,  tthhiiss,,  aammoonngg  ootthheerr,,  

wwhheenn  iitt  ccoommeess  ttoo  mmaallnnoouurriisshhmmeenntt  aanndd  rreeffuussaallss  ttoo  ggiivvee  oonneess  cchhiilldd  ttrreeaattmmeenntt,,  aass  wwee  hhaass  ttoolldd  aabboouutt  iinn  

pprreevviioouuss  nneewwsslleetttteerrss..  

  

II  aamm  mmyysseellff  bbaacckk  iinn  SSwweeddeenn  nnooww  ttooggeetthheerr  wwiitthh  mmyy  ffaammiillyy..  WWee  wwiillll  bbee,,  aass  II  mmeennttiioonneedd  bbeeffoorree,,  aatt  

EEFFKK’’ss  eexxhhiibbiittiioonn  aatt  TToorrpp  dduurriinngg  tthhee  ppeerriioodd  JJuunnee  1155  ––  2200..  IInn  tthhee  eenndd  ooff  tthhiiss  nneewwsslleetttteerr  iiss  aa  lliinnkk  ttoo  tthheeiirr  

hhoommeeppaaggee..  

  

II  hhaavvee  aallssoo  hheeaarrdd  tthhaatt  tthheerree  aarree  pprroobblleemmss  ttoo  mmaakkee  tthhee  aauuttooggiirroo  wwoorrkkiinngg..  AA  ffoorr  mmee  nnoott  uunnuussuuaall  ssiittuuaattiioonn,,  

ssiinnccee  iitt  hhaass  nnoott  wwoorrkkeedd  ccoorrrreeccttllyy  ssiinnccee  NNoorrddeeaa  bboouugghhtt  PPoossttggiirroott  aanndd  mmaaddee  iitt  ttoo  PPlluussggiirroott..  II  wwiillll  hhaannddllee  

tthhiiss  ssoo  tthhaatt  yyoouu,,  wwhhoo  aarree  nneeww  ssppoonnssoorrss  aanndd  aapppplliieedd  ffoorr  tthhiiss  sseerrvviiccee,,  ttoo  ppaayy  tthhee  ssppoonnssoorrsshhiipp  ffeeee  tthhrroouugghh  

aauuttooggiirroo  sshhaallll  ggeett  iitt  wwoorrkkiinngg..  TThhee  rreeaassoonn  ffoorr  tthhee  pprroobblleemm  iiss  tthhaatt  iitt  hhaass  bbeeeenn  pprroobblleemm  ttoo  mmaakkee  NNoorrddeeaa  ttoo  

aacccceepptt  tthhee  nneeww  bbooaarrdd  ssiiggnniinngg  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn..  TThhiiss,,  iinn  ssppiittee  tthhaatt  II  ffiilllleedd  aanndd  sseenntt  aallll  ffoorrmmss  nneeeeddeedd  

ffrroomm  uuss..  WWee  aappoollooggiizzee  ffoorr  tthhiiss..  

  

TTHHEE  RRIIVVEERRSSIIDDEE  PPEEOOPPLLEE  

  

AAss  II  mmeennttiioonneedd  iinn  nneewwsslleetttteerr  nnuummbbeerr  33,,  eeaarrlliieerr  tthhiiss  

sspprriinngg,,  II  wwiillll  rreettuurrnn  ttoo  PPaassttoorrss  VViicceennttee  BBaarrbbaarroonnaa,,  

LLyynn  BBeellaarrmmiinnoo  aanndd  tthheeiirr  wwoorrkk  aammoonngg  tthhee  rriivveerrssiiddee  

ppeeooppllee,,  wwhhiicchh  iiss  rreessiiddiinngg  iinn  TToorrnnoo,,  DDiippoolloogg  CCiittyy..  

AAss  tthhee  nnaammee  ssaayyss,,  tthhiiss  ppeeooppllee  aarree  lliivviinngg  aalloonngg  aa  

rriivveerr  tthhaatt  ssttrreettcchheess  aalloonngg  tthhee  hhiigghhwwaayy,,  oonn  tthhee  ffrriinnggee  

ooff  tthhee  cciittyy..  

  

PPaassttoorr  VViicceennttee  BBaarrbbaarroonnaa,,  aanndd  hhiiss  wwiiffee  TThheellmmaa,,  rruunn  

iinn  tthhee  rreeaalliittyy  tthhrreeee  ddiiffffeerreenntt  mmiissssiioonnss  uunnddeerr  ttwwoo  

oorrggaanniizzaattiioonnss..  

  

IItt  iiss  uunnddeerr  tthhee  mmiissssiioonnss  ooff  tthhee  cchhuurrcchheess  DDiippoolloogg  

WWoorrsshhiipp  HHeeaalliinngg  CCeenntteerr  aanndd  MMaarrcchh  ooff  FFaaiitthh  CChhuurrcchh  

hhee  iiss  ttrraavveelllliinngg  aarroouunndd  ttoo  pprreeaacchh  ssoo  tthhaatt  hhee  ccaann  

pprroovviiddee  hhiiss  ootthheerr  mmiissssiioonn,,  wwhhiicchh  iiss  ttoo  ggiivvee  

eedduuccaattiioonn  ttoo  tthhee  cchhiillddrreenn  ooff  tthhee  rriivveerrssiiddee  ppeeooppllee..  

  

IInn  hhiiss  hhoommee  cchhuurrcchh,,  wwhhiicchh  iiss  llooccaatteedd  oonn  tthhee  ggrroouunndd  

ooff  aa  bbooaarrddiinngg  hhoouussee,,  hhee  aanndd  hhiiss  wwiiffee  hhaavvee  ttwwoo  

ccllaasssseess  eevveerryy  mmoorrnniinngg..  TThhee  ffiirrsstt  ssttaarrttss  aatt  77::0000  ttoo  

99::0000  aanndd  tthhee  ootthheerr  99::0000  ttoo  1111::0000..    

  

WWhheenn  hhee  iiss  ttrraavveelllliinngg,,  hhiiss  wwiiffee  rruunnss  tthhee  sscchhooooll  wwiitthh  

ssoommee  hheellpp  ffrroomm  tthhee  aasssseemmbbllyy..  TThhee  cchhuurrcchh  iiss  ssttiillll  

rreellaattiivveellyy  nneeww  aanndd  ssmmaallll  ssiinnccee  tthhee  mmaajjoorriittyy  lliivviinngg  

hheerree  iiss  CCaatthhoolliicc,,  bbuutt  sseevveerraall  ooff  tthhee  CCaatthhoolliicc  ffaammiilliieess  

iiss  hhaappppyy  ffoorr  hhiiss  eennggaaggeemmeenntt  iinn  eedduuccaattiioonn,,  aanndd  lleettss  tthheeiirr  cchhiillddrreenn  ppaarrttiicciippaattee..  WWiitthhoouutt  mmeennttiioonn  nnaammeess  

oonn  ffaammiilliieess  aanndd  cchhiillddrreenn  lliivviinngg  iinn  tthhee  aarreeaa,,  II  wwiillll  nnooww  sshhaarree  ooff  tthhee  ppiiccttuurree  ooff  tthhee  wwoorrkk,,  tthhee  ppaassttoorr  

ccoouuppllee  hhaass  ddeessccrriibbeedd  ttoo  mmee  aabboouutt  tthhee  wwoorrkk  ttooggeetthheerr  wwiitthh  aa  ffeemmaallee  ppaassttoorr,,  LLyynn  BBeellaarrmmiinnoo..  



PPaassttoorr  LLyynn  BBeellaarrmmiinnoo  rruunnss  aa  cchhuurrcchh  wwhhiicchh  nnaammee  iiss  IInntteerrnnaattiioonnaall  

OOnnee  WWaayy  OOuuttrreeaacchh  FFoouunnddaattiioonn..  SShhee  iiss  ffoouunnddiinngg  hheerr  cchhuurrcchh  oonn  

tthhee  BBiibbllee  vveerrssee  MMaarrkk  1166::1155  iinn  wwhhiicchh  JJeessuuss  ssaayyss::  ”” GGoo  yyee  iinnttoo  aallll  

tthhee  wwoorrlldd,,  aanndd  pprreeaacchh  tthhee  ggoossppeell  ttoo  eevveerryy  ccrreeaattuurree..””  

  

SShhee  tteellllss  ffuurrtthheerr  tthhaatt  sshhee  hhaavvee  1122  yyoouunngg  ppeeooppllee,,  3355  cchhiillddrreenn  aanndd  

1177  ffaammiillyy  mmeemmbbeerrss  iinn  hheerr  cchhuurrcchh..  

  

OOnnee  eeyyee  ooff  LLyynn  iiss  ddeessttrrooyyeedd  ssiinnccee  aa  wweellddiinngg  ssppaarrkk  ccoommee  iinnttoo  hheerr  

eeyyee  wwhheenn  aa  mmaann  ssuuddddeennllyy  ssttaarrtteedd  wweellddiinngg  wwiitthhoouutt  wwaarrnniinngg  hheerr..  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  PPaassttoorr  LLyynn  BBeellaarrmmiinnoo  

PPaassttoorrss  BBeellaarrmmiinnoo  aanndd  BBaarrbbaarroonnaa  wwoorrkkss  ttooggeetthheerr  ttoo  

rreeaacchh  aass  mmaannyy  ooff  tthhee  cchhiillddrreenn  aass  ppoossssiibbllee,,  tthhiiss  wwiitthh  

bbootthh  eedduuccaattiioonn  aanndd  nnoouurriisshhmmeenntt..  TThheeyy  aarree  aallssoo  

ttrryyiinngg  ttoo  eennggaaggee  tthhee  ppaarreennttss  ttoo  hheellpp,,  ssoo  tthhaatt  tthheeyy  

wwiillll  uunnddeerrssttaanndd  wwhhyy  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  tthhaatt  tthhee  ffaammiillyy  

ccaarree  iittss  hhyyggiieennee  aanndd  hhaavvee  aa  vvaarriiaattiioonn  ooff  vviittaammiinnss  

wwiitthh  hheellpp  ooff  pprrooppeerrllyy  ccoommppoosseedd  mmeeaallss..  

  

TThhee  mmootthheerrss  oonn  tthhee  ppiiccttuurree  lliivvee  iinn  oonnee  rroooomm,,  aanndd  

tthhee  kkiittcchheenn  sseeeenn  iinn  tthhee  bbaacckkggrroouunndd..  SSkkiinn  iinnffeeccttiioonnss  

iiss  uussuuaall  oonn  tthhee  cchhiillddrreenn  aanndd  tthhee  oonnllyy  tthhiinngg  tthhee  

mmootthheerrss  sseeeemmss  ttoo  ddoo,,  iiss  ttoo  wwaaiitt  ffoorr  tthheeiirr  hhuussbbaannddss  ttoo  

ccoommee  hhoommee  wwiitthh  mmoonneeyy  ffoorr  tthheeiirr  ddaaiillyy  ffoooodd..  

  

TThheessee  kkiinndd  ooff  cchhiillddrreenn  iiss  oofftteenn  mmaallnnoouurriisshheedd..  TThhee  ffaammiillyy  ccaann’’tt  aaffffoorrdd  ttoo  bbuuyy  mmeeaatt  oorr  vveeggeettaabblleess  ttoo  tthhee  

rriiccee,,  bbuutt  eeaattss  oonnllyy  tthhee  rriiccee..  WWhheenn  iitt  ccoommeess  ttoo  tthhee  vveeggeettaabblleess,,  lliittttllee  ccoonnttaacctt  iiss  mmaaddee  ttoo  iitt..  VVeeggeettaabblleess  aarree  

nnoott  sseeeenn  aass  ffoooodd  bbuutt  tthhee  ssttrriivviinngg  iiss  ttoo  aaffffoorrdd  ffiisshh,,  cchhiicckkeenn  

oorr  mmeeaatt  ffrroomm  ppiigg  oorr  wwaatteerr  bbuuffffaalloo..  

EEvveerryy  rraaiinn  sseeaassoonn,,  tthhee  rriivveerr  fflloooodd  aanndd  ccrreeaattee  cchhaaooss  wwhheenn  

iitt  sswweeeepp  eevveerryytthhiinngg  aawwaayy..  TThheerreeffoorree,,  tthhee  hhoouusseess  aarree  bbuuiilltt  

oonn  ppiillllaarrss,,  bbuutt  tthheeyy  ddoo  nnoott  aabbaannddoonn  tthhee  ppllaaccee,,  aanndd  tthhee  

nnaattuurraall  qquueessttiioonn  bbeeccoommeess,,  wwhhyy??  

  

TThhee  ssooiill  iiss  ffeerrttiillee,,  aanndd  iitt  iiss  ppoossssiibbllee  ttoo  sseeeedd  ccoorrnn  aanndd  ootthheerr  

ccrrooppss,,  ppoossssiibbllee  ttoo  sseellll  iinn  tthhee  mmaarrkkeett..  CCoopprraa  iiss  mmaaddee  bbyy  

ccooccoonnuutt  sshheellllss,,  aanndd  ssoommee  hhaannddiiccrraaffttss  ooff  rraattttaann  aanndd  ootthheerr  

pprroodduuccttss..  TThhee  rriivveerr  iiss  aallssoo  ssuuiittaabbllee  ffoorr  ttrraannssppoorrtt  ooff  lluummbbeerr  

ffrroomm  tthhee  jjuunnggllee,,  aass  wwee  iinn  SSwweeddeenn  ddiidd  ttoooo  iinn  tthhee  ppaasstt  

..  

NNoobbooddyy  wwiillll  ttaakkee  tthhee  rriisskk  ttoo  mmoovvee  aannootthheerr  ppllaaccee,,  wwhheerree  

tthhee  ssooiill  ccaann’’tt  ggiivvee  tthhee  ssaammee  ooppppoorrttuunniittiieess  oorr  aass  tthhee  rriivveerr  

ggiivveess  ootthheerr  kkiinndd  ooff  wwoorrkkss..  

  
  

AA  mmaann  iiss  wwaasshhiinngg  hhiiss  ccllootthheess  oonn  aa  rraafftt  oonn  tthhee  rriivveerr  



HHeerree  II  sshhooww  ssoommee  ooff  tthhee  cchhiillddrreenn  aanndd  ffaammiilliieess  aalloonngg  tthhee  rriivveerr..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  CCoopprraa  pprroodduuccttiioonn  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TThheessee  cchhiillddrreenn  aanndd  ffaammiilliieess  ppaarrttiicciippaattee  iinn  ddiiffffeerreenntt  wwaayyss  iinn  tthhee  cchhuurrcchheess  pprrooggrraamm  ffoorr  aa  bbeetttteerr  ffuuttuurree..  

TThhee  ppaassttoorrss  hhaass  nnoott  oonn  ffaarr,,  aass  mmuucchh  rreessoouurrcceess  aass  tthheeyy  wwaanntt,,  bbuutt  iiss  nnooww  aappppeeaalliinngg  ttoo  FFTTMMWW  ttoo  hhaavvee  aa  

pprroojjeecctt  ffuunndd  ooppeenneedd  ssoo  tthhaatt  tthheeyy  ccaann  rreeaacchh  oouutt  wwiitthh  tthhee  wwoorrkk  nneeeeddeedd..  

  



UUnnffoorrttuunnaatteellyy  ttoooo  lliittttllee  iiss  ddoonnee  ffrroomm  tthhee  ssiiddee  ooff  tthhee  

CCiittyy,,  bbuutt  eevveenn  ffrroomm  tthhee  cciittyy,,  rreessoouurrcceess  iiss  ggiivveenn  iinn  

sshhaappee  ooff  aa  wwaallll,,  wwhhiicchh  iiss  ccaalllleedd  rriivveerr  ccoonnttrrooll..  

  

IItt  iiss  aa  kkiinndd  ooff  fflloooodd  pprrootteeccttiioonn,,  wwhhiicchh  sshhaallll  kkeeeepp  tthhee  

wwaatteerr  aatt  ffllooooddiinngg,,  bbuutt  tthhee  mmoonneeyy  iiss  nnoott  eennoouugghh  aanndd  

tthhee  wwoorrkk  iiss  ddeellaayyeedd  

..  

SSttiillll  wwaatteerr  iiss  ssttrreeaammiinngg  ffrroomm  ddoowwnn  ssttrreeaammss,,  ssiinnccee  

tthhee  rriivveerr  ccoonnttrrooll  iiss  nnoott  yyeett  bbuuiilltt  tthhrroouugghh  tthhee  vviillllaaggee,,  

bbuutt  tthhee  wwaatteerr  ccaann  ffoollllooww  tthhee  rrooaaddss  bbaacckk..  BBeessiiddee  tthhiiss,,  

tthhee  ffiirrsstt  bbuuiilltt  ppoorrttiioonn  hhaass  ssttaarrtteedd  ttoo  ccrruummbbllee  aawwaayy  

aanndd  nneeeedd  mmaaiinntteennaannccee..  

  

TThhiiss  mmootthheerr  iiss  oonnllyy  1155  yyeeaarrss  oolldd,,  bbuutt  ddooeess  hheerr  bbeesstt  

ttoo  ttaakkee  ccaarree  ooff  hheerr  cchhiilldd..  SShhee  hhaass  nnoo  ttiimmee  ffoorr  

eedduuccaattiioonn..  

  

  

CCaann  wwee  hheellpp  tthhee  ppaassttoorrss  ttoo  ggiivvee  hheerr  tthhaatt  ttooggeetthheerr  

wwiitthh  tthhee  ootthheerr  ppaarreennttss??  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

FFOORR  WWHHAATT  HHEELLPP  IISS  EEDDUUCCAATTIIOONN??  

  

AA  nnoott  ttoooo  uunnccoommmmoonn  qquueessttiioonn,,  eevveenn  iinn  SSwweeddeenn,,  aammoonngg  oouurr  yyoouutthh,,  aanndd  uunnffoorrttuunnaatteellyy  tthheerree  aarree  eevveenn  

aadduullttss  tthhaatt  mmaakkee  tthhee  ssaammee  ccrriittiicciissmm;;  tthhee  eedduuccaattiioonn  iiss  nnoott  eennoouugghh  ttoo  ggiivvee  oouurr  yyoouutthh  aa  ssuucccceessssffuull  ffuuttuurree..  

  

DDooeess  iitt  hheellpp  ttoo  ccoommppllaaiinn??  WWhhaatt  ccaann  II  ddoo??  

II’’mm  nnoott  aa  tteeaacchheerr  oorr  ppoolliittiicciiaann!!  

IInn  rreeaalliittyy  iitt  iiss  ssuucchh  aass  tthhaatt  tthhee  tteeaacchheerrss  nneeeeddss  

tthhee  bbaacckkuupp  ffrroomm  tthhee  ppaarreennttss  ttoo  rruunn  aa  

ppuurrppoosseeffuull  eedduuccaattiioonn..  IIff  tthheeyy  ddoonn’’tt  ggeett  tthhaatt  

ssuuppppoorrtt  iinn  ddiissccuussssiioonnss  iinn  tthhee  ppaarreenntt--tteeaacchheerr  

aassssoocciiaattiioonn,,  tthheeyy  ccaannnnoott  pprroovvee  tthhee  nneeeeddss  ttoo  

tthhee  mmuunniicciippaall  oorr  eedduuccaattiioonnaall  bbooaarrdd,,  ssiinnccee  

tthhee  ppoolliittiicciiaannss  iinn  tthheeiirr  ttuurrnn  ffeeeellss  tthhaatt  tthheeyy  

aarree  mmoorree  ccoorrrreecctt  tthhaann  tthhee  tteeaacchheerrss..  TThhiiss  iiss  

uunnffoorrttuunnaatteellyy  ffoouunnddeedd  iinn  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  tthhee  

ppaarreennttss  aarree  nnoott  hheeaarrdd..  WWhheenn  ppaarreennttss  aarree  nnoott  

hheeaarrdd  iitt  iiss  uunnddeerrssttoooodd  aass  tthheeyy  aarree  ssaattiissffiieedd  

wwiitthh  tthhee  ppoolliittiicc  aanndd  tthheerreeffoorree  ssiiddiinngg  tthhee  

ppoolliittiicciiaannss..  

  

HHaass  iitt  ssttrriikkee  yyoouu  aass  aa  ppaarreenntt??  TThhaatt  yyoouurr  eennggaaggeemmeenntt  iinn  yyoouurr  cchhiilldd’’ss  sscchhoooolliinngg  aanndd  yyoouurr  qquueerriieess  aallssoo  

eennggaaggee  tteeaacchheerrss  aanndd  pprriinncciippaallss  ttoo  wwoorrkk  hhaarrddeerr,,  ssiinnccee  tthheeiirr  eeffffoorrttss  ffeeeellss  mmeeaanniinnggffuull..  MMaayybbee  nnoott  bbeeccaauussee  

yyoouu  kknnooww  tthhee  llaatteesstt  wwiitthhiinn  tteecchhnnoollooggyy,,  hhiissttoorryy,,  sscciieennccee,,  ssoocciioollooggyy  oorr  mmaatthh,,  bbuutt  bbeeccaauussee  yyoouu  aarree  

eennggaaggeedd  tthhaatt  yyoouurr  cchhiilldd  wwiillll  rreecceeiivvee  tthhee  bbeesstt  eedduuccaattiioonn!!  IIff  tthhiiss  iiss  cclleeaarr  aass  ddaayylliigghhtt  ffoorr  yyoouu,,  tthhaatt  tthhee  



ppaarreennttss  iiss  iimmppoorrttaanntt  ffoorr  tthhee  cchhiillddrreenn’’ss  aabbiilliittyy  ttoo  aassssiimmiillaattee  iinn  eedduuccaattiioonn  iinn  mmoorree  tthhaann  oonnee  lleevveell,,  II  

mmeennttiioonneedd  pprreesseennccee  iinn  tthhee  sscchhooooll’’ss  ppaarreenntt--tteeaacchheerr  mmeeeettiinnggss,,  bbuutt  aallssoo  iimmppoorrttaanntt  iinn  tthhee  qquueessttiioonnss;;  hhooww  

ccaann  II  nnoouurriisshh  mmyy  cchhiilldd,,  hhooww  ddoo  II  tteeaacchh  hhyyggiieennee  ttoo  mmyy  cchhiilldd,,  wwhhiicchh  eetthhiiccss  iiss  iimmppoorrttaanntt  iinn  oouurr  

ccuullttuurree//oouurr  ssoocciieettyy  aanndd  wwhhiicchh  aabbiilliittyy  ddoo  II  ggiivvee  mmyy  cchhiilldd  ttoo  ddeevveelloopp  ttoo  hhaannddllee  iittss  aadduulltt  lliiffee??  

  

Can you, then, imagine how it is to be 

illiterate and a parent??  TThhaatt  aass  aa  ppaarreenntt  

nneevveerr  bbeenntt  ttoo  sscchhooooll,,  nnoott  lliivveedd  iinn  aa  ttoowwnn  bbuutt  

iinn  tthhee  ffoorreesstt,,  lliivveedd  oonn  tthhee  ffrruuiittss  ooff  tthhee  ffoorreesstt  

aanndd  hhuunntteedd  tthhee  ffoooodd  ttoo  eeaatt..  SSuuddddeennllyy  yyoouu  aarree  

iinnvviitteedd  ttoo  ggiivvee  yyoouurr  cchhiilldd  aann  eedduuccaattiioonn!!  

TThhaatt  iiss  tthhee  ssiittuuaattiioonn  mmaannyy  ttrriibbaall  iiss  lliivviinngg  iinn..  

TThheeyy  aarree  llooookkiinngg  ffoorr  wwoorrkk  iinn  tthhee  nneeww  

mmiinniinngg  ccoommppaanniieess  oorr  tthhee  ffaaccttoorriieess..  TThheeyy  aarree  

hhiirreedd,,  jjuusstt  bbeeccaauussee  tthheeyy  aarree  iilllliitteerraattee  aanndd  

ccaannnnoott  rreeaadd  oorr  rreemmeemmbbeerr  tthhee  ccoonntteennttss  ooff  

tthheeiirr  ccoonnttrraaccttss..  TThheeyy  aarree  lluurreedd  ttoo  aa  lloowweerr  

ppaayymmeenntt,,  ddoonn’’tt  rreecceeiivvee  eennoouugghh  ttoo  ssuuppppoorrtt  

tthheeiirr  ffaammiillyy,,  aanndd  iinn  tthhee  ssaammee  ttiimmee  hhiinnddeerreedd  

ffrroomm  ffaarrmmiinngg  tthheeiirr  oowwnn  ccrrooppss  oorr  hhaavvee  ttiimmee  ffoorr  aa  nnuurrssiinngg  ggaarrddeenn..  EEvveerryy  eeaarrnneedd  ccooiinn  iiss  uusseedd  ddiirreeccttllyy  ffoorr  

ffoooodd,,  oorr  mmaayybbee,,  wwhhiicchh  iiss  mmoosstt  uussuuaall,,  ttoo  aallrreeaaddyy  eexxiissttiinngg  ddeebbttss,,  ccrreeaatteedd  ttoo  hhaannddllee  llaasstt  mmoonntthh’’ss  hhuunnggeerr..  

  

WWee  hhaass  eexxaammppllee  oonn  ssmmaallll  rreessttaauurraannttss  tthhaatt  hhaass  bbeeeenn  ooppeenneedd  ttoo  sseerrvvee  tthhee  ccrreeww  iinn  tthhee  mmiinniinngg,,  aanndd  wwhhaatt  iiss  

ttaakkeenn  bbyy  tthhee  ccrreeww  iiss  nnootteedd  aanndd  wwiitthhddrraawwnn  ffrroomm  tthheeiirr  ssaallaarryy..  WWiitthhoouutt  eedduuccaattiioonn  aarree  tthhee  ttrriibbaall  lliikkee  

iinnnnoocceenntt  cchhiillddrreenn  tthhaatt  eennjjooyy  ttoo  eeaatt  tthheemm  ffuullll  eevveerryy  ddaayy,,  bbuutt  wwhheenn  tthhee  ppaayycchheecckk  aarrrriivvee,,  tthheeyy  rreeaalliizzee  tthhaatt  

aallll  mmoonneeyy  hhaass  bbeeeenn  uusseedd  oonn  tthheeiirr  oowwnn  ffoooodd,,  aanndd  nnoott  aa  ssiinnggllee  cceennttaavvoo  iiss  ppaaiidd  oouutt  ccaasshh  bbuutt  ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  

tthhee  oowwnneerr  ooff  tthhee  rreessttaauurraanntt..  

  

NNoo  iinnffoorrmmaattiioonn  oorr  hheellpp  iiss  ggiivveenn  ssoo  tthhaatt  tthheeyy  kknnooww  wwhhaatt  tthheeiirr  ddaaiillyy  ccoonnssuummppttiioonn  iiss  ssuuppppoosseedd  ttoo  bbee,,  nnoo  

pprrootteeccttiioonn  iiss  ggiivveenn  ffrroomm  tthhee  ccoommppaannyy,,  bbuutt  tthheeyy  hhaass  ttoo  ””hhaavvee  tthheemmsseellvveess  ttoo  bbllaammee!!””  

  

WWhhaatt  iiss  yyoouurr  ooppiinniioonn??  

IInn  SSwweeddeenn,,  aa  sseeccuurriittyy  hhaass  bbeeeenn  bbuuiilltt  uupp  tthhrroouugghh  yyeeaarrss  ooff  

ssttrriikkeess,,  nneeggoottiiaattiioonnss  aanndd  ppoolliittiiccaall  pprroocceeeeddiinngg  aaccttiioonnss,,  wwhhiicchh  hhaass  

bbeeeenn  ttrriieedd  oouutt  aanndd  rreeiinnvveessttiiggaatteedd..  ÅÅddaalleenn  11993311  sseett  aann  oobbjjeeccttiivvee  

iinn  SSwweeddeenn  tthhaatt  eennoouugghh  iiss  eennoouugghh..  

  

TThhee  eemmppllooyyeerr  sshhaallll  nnoott  nneeeedd  ttoo  kkiillll  hhiiss  eemmppllooyyeedd  ttoo  ggeett  ggoooodd  

wwoorrkkeerrss,,  aanndd  eemmppllooyyeedd  sshhaallll  nnoott  nneeeedd  ttoo  ffeeaarr  tthheeiirr  eemmppllooyyeerr  ttoo  

pprroovviiddee  tthheemm  sseellff..  DDooeess  tthhiiss  oonnllyy  bbeelloonngg  ttoo  tthhee  ssoocciiaall  

ddeemmooccrraaccyy??  

IItt  iiss  nnoott  mmyy  ooppiinniioonn  tthhaatt  iitt  iiss  ssoo..  II  aamm  nnoott  ppoolliittiiccaallllyy  eennggaaggeedd,,  

nnoorr  iinn  SSwweeddeenn,,  nneeiitthheerr  iinn  tthhee  PPhhiilliippppiinneess,,  bbuutt  II  hhaavvee  bbeeeenn  

ttaauugghhtt  ttoo  rreessppeecctt  tthhee  wwoorrkk  oouurr  aanncceessttoorrss  hhaass  ddoonnee  ttoo  ggiivvee  uuss  aa  

ddeecceenntt  lliiffee..  

  

IInn  tthhee  PPhhiilliippppiinneess,,  ppeeooppllee  aarree  iinn  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  ssuucchh  aa  

pprroocceessss,,  bbuutt  wwiitthh  tthhee  ddiiffffeerreennccee  tthhaatt  iinn  tthhee  PPhhiilliippppiinneess  lliivveess  

1100  880000  000000  ((tteenn  mmiilllliioonn  eeiigghhtt  hhuunnddrreedd  tthhoouussaanndd))  ttrriibbaall  wwiitthhoouutt  

eedduuccaattiioonn  aanndd  aann  uunnkknnoowwnn  nnuummbbeerr  ooff  iilllliitteerraattee  aammoonngg  

””FFiilliippiinnooss..””  

  

WWiitthh  FFiilliippiinnooss  mmeeaannss  tthhee  ppeeooppllee  wwhhoo  hhaass  lloosstt  tthheeiirr  iiddeennttiittyy  

wwiitthh  aa  ttrriibbee  oorr  ccoommmmoonnllyy  pprroonnoouunnccee  tthheemmsseellvveess  TTaaggaalloogg  oorr  

VViissaayyaa,,  oofftteenn  aa  bbiigg--cciittyy  ddwweelllleerr,,  bbuutt  aallssoo  bbeelloonnggiinngg  ttoo  llooccaall  



ppooppuullaattiioonnss  iinn  tthhee  pprroovviinncceess  wwiitthhoouutt  ttyyppiiccaall  oorr  kknnoowwnn  iiddeennttiittyy  oorr  kkiinnsshhiipp  wwiitthh  aa  ssppeecciiffiicc  ttrriibbee  oorr  

ccuullttuurree..  FFTTMMWW  iinn  tthhee  PPhhiilliippppiinneess  hhaass  nnooww  ssttaarrtteedd  ttoo  ddeevveelloopp  aann  eedduuccaattiioonn  ppllaann  wwiitthh  LLGGUU’’ss,,  ssuucchh  aass  

mmuunniicciippaall  ooffffiiccee,,  vviillllaaggee  ccoouunncciill  aanndd  MMSSWWDD..  TTooggeetthheerr  aaiimmss  aarree  sseett  ffoorr  tthhee  ccoommmmoonn  ddeevveellooppmmeenntt  

wwaanntteedd  aanndd  rreeaalliissttiicc  ttaarrggeettss  iinn  tthhee  ccooooppeerraattiioonn..  

  

  

IInn  tthhiiss  wwaayy  iitt  iiss  ppoossssiibbllee  ffoorr  tthhee  ddiiffffeerreenntt  mmuunniicciippaalliittiieess  

ttoo  pprroovviiddee  tthheeiirr  oowwnn  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaann,,  wwhhiicchh  aallll  

oorrggaanniizzaattiioonnss  wwoorrllddwwiiddee,,  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  mmiissssiioonn  

wwoorrkk  aanndd  hhuummaanniittaarriiaann  aaiidd,,  ccaann  aaggrreeee  iinn,,  aanndd  mmoonneeyy  

wwiillll  nnoott  bbee  ppaaiidd  ddoouubbllee  ffoorr  ssaammee  wwoorrkk  oorr  ttoo  ccoorrrruupptt,,  bbuutt  

aallll  iinnvvoollvveedd  wwiillll  kknnooww  wwhhoo  iiss  lleeaaddiinngg  wwhhaatt  iinn  tthhee  

ccoommmmoonn  ddeevveellooppmmeenntt  wwoorrkk..  

  

  

  

  

  

  

  

FFoolllloowwiinngg  iiss,,  aammoonngg  ootthheerr,,  wwhhaatt  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaann  iiss  ccoonntteennddeedd  ooff  ((wwiitthh  rreesseerrvvaattiioonn  ffoorr  cchhaannggeess))  

  EEdduuccaattiioonn  iinn  hhuummaann  rriigghhttss  ttoo  mmuunniicciippaall  aanndd  vviillllaaggee  ccoouunncciillss  

  FFeerrttiilliizzaattiioonn  ooff  llaanndd  ssoo  tthhaatt  ttrriibbaall  ffrroomm  tthhee  mmoouunnttaaiinn  ccaann  ccuullttiivvaattee  tthheeiirr  hheerrbbss  aanndd  vveeggeettaabblleess  

  EEdduuccaattiioonn  ttoo  ppaarreennttss  ((CCWWCC--wwoorrkk))  

  EEdduuccaattiioonn  ooff  ddooccttoorrss,,  uuppddaatteess  iinn  ggeenneerraall  mmeeddiicciinnee  aanndd  ssoommee  ssppeecciiaalliizzaattiioonn  

  VVooccaattiioonnaall  ttrraaiinniinnggss  aaddjjuusstteedd  ttoo  tthhee  nneeeedd  ooff  tthhee  mmuunniicciippaall  

  EEssttaabblliisshhmmeenntt  ooff  ssoocciiaall  iinnssttaanncceess  ffoorr  hheellpp  ttoo  vvuullnneerraabbllee  wwoommeenn  aanndd  cchhiillddrreenn  

  EEssttaabblliisshhmmeenntt  ooff  DDeettooxxiiccaattiioonn  cclliinniiccss  ffoorr  aadduullttss  aanndd  cchhiillddrreenn  ((oofftteenn  iinn  tthhee  bbiiggggeerr  cciittiieess))  

  IInnvviittaattiioonn  ttoo  llooccaall  cchhuurrcchheess  aanndd  oorrggaanniizzaattiioonnss  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  wwoorrkk  

  IInnvviittaattiioonn  ttoo  nnaattiioonnaall  aanndd  IInntteerrnnaattiioonnaall  oorrggaanniizzaattiioonnss  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  wwoorrkk  

  

OOnn  tthhee  ppiiccttuurree  yyoouu  sseeee  tthhee  ppaassttoorr  aanndd  tthhee  MMaannoobboo  

cchhiieeffttaaiinn  TTeeooddoorroo  AA..  BBaatt--aaoo,,  FFTTMMWW  ttooggeetthheerr  wwiitthh  

aanntthhrrooppoollooggiisstt  MMaayy  RRoossaalleess  ffrroomm  UUSSCC  UUnniivveerrssiittyy  ooff  SSaann  

CCaarrllooss,,  CCeebbuu,,  wwhhoo  iiss  hheellppiinngg  wwiitthh  aa  ddeessiiggnn  ffoorr  aann  

eedduuccaattiioonnaall  pprrooggrraamm,,  mmaakkiinngg  tthhee  cchhiillddrreenn  ooff  MMaammaannwwaa  

aabbllee  ttoo  aaddjjuusstt  ttoo  tthhee  PPhhiilliippppiinnee  eelleemmeennttaarryy  sscchhooooll..  

  

AA  wwoorrkk  iinn  lliinnee  wwiitthh  tthhee  cchhiilldd  ccoonnvveennttiioonn,,  tthhaatt  cchhiillddrreenn  

hhaavvee  tthhee  rriigghhtt  ttoo  aann  eedduuccaattiioonn..  

  

AAtt  tthhiiss  mmeeeettiinngg  wwee  mmeett  tteeaacchheerrss  iinn  TTaaggaanniittoo,,  CCllaavveerr,,  

SSuurriiggaaoo  ddeell  NNoorrttee,,  wwhhoo  iiss  wwoorrkkiinngg  wwiitthhiinn  MMaammaannwwaa,,  bbootthh  

wwiitthh  eedduuccaattiioonn  ttoo  cchhiillddrreenn  aanndd  aadduullttss..  

  

TThhee  tteeaacchheerrss  mmeetthhooddss  hhooww  ttoo  rreeaacchh  tthhee  cchhiillddrreenn  wwiitthh  aa  

ccoorrrreecctt  ppeeddaaggooggiicc  mmeetthhoodd,,  ttoo  ccrreeaattee  iinntteerreesstt  ffoorr  eedduuccaattiioonn,,  

wwiillll  bbee  tthhee  bbaassiiss  ffoorr  tthhiiss  ooffffiicciiaall  ppllaann,,  wwhhiicchh  wwiillll  bbee  aa  

rreeccoommmmeennddaattiioonn  ttoo  aallll  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy  tthhaatt  wwoorrkk  wwiitthh  tthhee  

ttrriibbee..  

  

TThhee  mmeeeettiinngg  wwaass  hheelldd  iinn  TTMMCC,,  TTaaggaanniittoo  MMiinniinngg  

CCoorrppoorraattiioonn’’ss  ffaacciilliittiieess..  

  

  



TThhaannkkss  aanndd  TTOORRPP  

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!!  

hhttttpp::////wwwwww..ttoorrppkkoonnffeerreennsseenn..nnuu//  

  

GGoodd’’ss  ppeeaaccee  

  

  

TThhoorr  KKllaavveenneessss  

AAddllaayy,,  CCaarrrraassccaall    tthhoorr@@ttrriibbeemmiissssiioonn..ccoomm  

88331188  SSuurriiggaaoo  ddeell  SSuurr    ++6633  992299  880033  66663388  

PPhhiilliippppiinneess  

  

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 

Org. Nr: 802422-2393 ftms@tribemission.com 

Att: Klaveness 

Norreväg 11/46 Chairman Bodil Klaveness: klaveness21@hotmail.com 

233 39 Svedala Treasurer Rosauro Maniquis: ro_cee@yahoo.se 

Sverige 

 

Account information: 

Pg: 418296-0 

BG 5495-2361 

Bank account: 9960 420418 2960 

IBAN: SE31 9500 0099 6042 0418 2960 

BIC-Code (SWIFT): NDEASESS 
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