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Prosjekt Filippinene
v/ May Britt Tynes

Oppdatering, april 2010.
Lola Daycare Center
– bygningen er ferdig, klart for oppstart!

May Britt, Odd Bjørn og Oliver Tynes har nå kommet hjem fra Bogo. For Oliver ble det et spennende førstemøte
med kultur, klima og mat! Era fikk enda en tilhenger av sin kokkekunst, særlig mango og godt krydrede grillspyd var
favoritter.
Det ble gode dager i deres andre hjem i Bogo. Huset fikk navnet
”Stressless” i 2001 og feriene har alltid vært en god kombinasjon av fritid
og aktiviteter knyttet til Prosjekt Filippinene. I tillegg til badeturer, utflukter,
sol og lange måltid, ble det også denne gangen delt ut ris, klær og leker.
Hele familien ble også invitert til ”graduation” på Sibol School, en skole
bygget og delvis drevet av Prosjekt Filippinene. (Se tidligere infobrev.)
Det ble en spennende opplevelse! På besøk i fengselet i Bogo ble det
presentert en rørerende forestiling med dans og sang. De innsatte imponerer
med sine ferdigheter og engasjement. De fikk servert litt ekstra mat og drikke
fra prosjektmidler. En flott dag med nære møter.

Det aller gjeveste denne gangen var likevel Lola Daycare Center. Bygget står nå klart for oppstart, kun små
prosjekt gjenstår. Som ved byggeprosjekter i Norge, opplevde vi at kostnadene økte mye mer enn planlagt.
Utfordringer dukket opp underveis og endringer måtte til. Tross utfordringer viste arbeiderne et imponerende stykke
håndverk. Siste arbeidsdag for alle 15 arbeidere, var onsdag før skjærtorsdag. Dette ble feiret med helstekt gris, kake
og stor stas på Lola Daycare Center. Det var utrolig godt å gi arbeiderne med familie en ekstra oppmerksomhet, som
takk for stor lojalitet, innsats og kvalitet.
”City social welfare and development office” i City of Bogo har nå ansvar for innskriving av alle barna som skal benytte
seg av Lole Daycare Center. Barna som får tilbud om plass er de fattigste barna i området og senteret vil utgjøre et
verdifullt tilskudd til hverdagen til barna og deres nærmeste familie. Ved Lola Daycare Center får de pedagogisk
undervisning, aktiviteter, sosialt samvær og et varmt måltid hver dag. Det er ansatt to kvalifiserte lærere som får
hovedansvaret for driften og aktivitetene, men det er brukerne selv som skal stå for planlegging og gjennomføring av
matlaging og renhold. På denne måten engasjeres familiene og øker deres selvbilde og selvstendighet.
Era er formelt ansatt som hovedlærer fra 1. juni. Lina kommer fra San Remigio er 50 år og har bred erfaring fra
barnehage og skole. Sammen vil disse to planlegge, drifte og jobbe for å opprettholde visjoner og innhold for Lola
Daycare Center. May Britt, hennes eldste datter Lone og hennes to barn Live og Eivind reiser til Bogo 6. mai. Da skal
det holdes innvielsesfest og ”blessing” av senteret. Åpningsfest og oppstart er 7. juni. Følg med i neste infobrev.
Som vi gleder oss!
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Vi behøver flere faste givere.



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!

Er du allerede giver? Verv dine venner.
Ønsker du å støtte prosjektet uten å være fast giver? Se informasjon under.
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 6.
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.

Lola Daycare Center. April 2010.
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