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Prosjekt Filippinene
v/ May Britt Tynes

Oppdatering, september 2009
Lola Daycare Center
– nå er vi i gang!

May Britt og Odd Bjørn Tynes har sitt andre hjem i byen Bogo på øya Cebu. Gjennom Prosjekt Filippinene
har May Britt knyttet bånd med mange mennesker og blir lett gjenkjent. Både i Bogo og i andre områder
hun besøker, kaller barna henne bare for ”Lola”. Lola betyr bestemor og vi har derfor bestemt at prosjektets
første egenfinansierte og selvstyrte dagsenter skal hete ”Lola Daycare Center”.
Lola Daycare Center skal bygges i Bogo, som nærmeste nabo til May Britt og Oddbjørn.
Tomta er betalt og tegninger godkjent. Vi har nådd første mål om kr. 50.000 til byggetrinn 1; - utgraving av
tomta og oppsetting av grunnmurene. Arbeidet med dette starter i oktober 2009.
Nå må vi samle inn de siste 150.000 kroner for oppføring av selve bygningen, oppsetting av gjerder, arbeid
med uteområdet, innredning og inventar m.m. Vi må også sikre driftsmidler fremover.

Visjoner: ”Lola Daycare Center”



Lola Daycare Center skal tilrettelegge for omsorg, aktivisering og tilrettelagt læring for barn i to ulike
aldersgrupper i nært samarbeid med deres foresatte.



Tilbudet skal være gratis og gis til de aller fattigste.



Lola Daycare Center skal verdsette gjensidig respekt og forståelse mellom ulike kulturer og
religioner.



Det skal serveres minst ett næringsrikt måltid hver dag.



Lola Daycare Center skal ha faste ansatte. Godkjent pedagog skal ha hovedansvar for planlegging
og undervisning. I tillegg ansettes et antall assistenter i forhold til barneantallet. Alle familier som
benytter seg av tilbudet, forplikter seg til å bidra i den daglige driften.



Avhengig av om prosjektet mottar sponsormidler og får faste givere i Norge, ønsker vi å tilby
grunnleggende helsetjenester via Lola Daycare Center.



Vi starter med et opplegg for de eldste ( 4 – 6 år) og utvider senere for de yngre barna i området.
Målet er etter hvert å få tilbudet godkjent som offentlig førskole.



Senteret skal driftes gjennom faste givermidler fra Norge.
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Vi behøver faste givere til prosjektene!



Vi skal gi lønn til faste ansatte på Lola Daycare Center, betale skolemateriell, strømutgifter og lokale
skatter, sørge for matutdeling og evt. helsetjenester m.m. Vi ønsker en kontinuerlig drift i mange år
fremover!
I tillegg kommer vedlikehold av de mange brønnene Prosjekt Filippinene har bygget, lønn til lærer
ved Sibol pre school og videre hjelp til byens fengsel m.m. (Se tidligere infobrev.)

Dersom du har mulighet til å gi et fast beløp per måned, vil dette bety enormt mye for Prosjekt Filippinene.
Faste givere kan lette planleggingen av de ulike tiltakene, sikre driften og utgjøre den lille store forskjellen.
100kr kan være et fint utgangspunkt, men beløpet bestemmer du selv.
Pengene rekker svært langt! Eksempelvis tilsvarer 100 norske kroner en halv månedslønn for en arbeider
på sukkerplantasjen i Filippinene.
I tillegg skal du vite at administrasjonskostnadene er minimale! May Britt Tynes gjør sitt arbeid på frivillig
basis og dekker alle utgifter til reise selv. Vår norske regnskapsfører gjør jobben vederlagsfritt. Den eneste
administrasjonskostnaden vi betaler, er bankgebyrer og en liten godtgjørelse til Era Vender som er
administrator for alle prosjekter i Bogo.
Det du gir, kommer med andre ord fram!

Benytt kontonummer 3910.22.61759, merk med Prosjekt Filippinene.
Du kan støtte en eller flere ganger. Ønsker du å være fast giver må du sende en e – post til
mammatynes@hotmail.com eller ringe 97 73 25 56 og informere om dette. Faste givere får
automatisk tilsendt infobrev.
Din bankforbindelse kan hjelpe deg om du trenger veiledning i betaling uten giro eller opprettelse av fast trekk.

INFOBREV

Informasjon om
Prosjekt Filippinene sendes ut
regelmessig per e – post.
Dette inforbrevet er nr 4.
Ønsker du tilsendt tidligere
infobrev eller være fast
mottaker av disse? Send en
e –post til
mammatynes@hotmail.com
og gi beskjed
Dersom du ikke benytter e –
post og ønsker infobrev
tilsendt i posten,
kontakt per tlf 97 73 25 56
(May Britt.)

Med vennlig hilsen,
May Britt Tynes.
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