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Prosjekt Filippinene
v/ May Britt Tynes

Oppdatering, juni 2010.

Lola Day Care Center
Åpningsfest for Lola Day Care Center 7. juni, med stor jubel! Nå er vi i mål og det er helt utrolig.

Lola Day Care Center sitt aller første klassebilde!
Stolt Era, rektor!

May Britt, Oddbjørn og datter Lone med to av barna, Live og Eivind, er nå hjemme etter flere uker på Filippinene. Det
har vært en hektisk og svært spennende tid med innspurten til åpningsfest og første driftsmåned på Lola Day Care
Center. Det meste har utrolig nok gått helt etter planen. Snekkere og arbeidere har vist en enorm innsats, ansatte og
frivillige har jobbet engasjert og målrettet. Sikring av lekeområdene var derimot ikke beregnet i anbudet, og
kostnadene ble dermed mye større enn planlagt. Med 5m høydeforskjell på tomta og flere lekeapparater og
skråninger, ble det viktig å hindre fall og skader på barn. Kommunen var svært positive til tiltakene som ble
gjennomført og det gjør godt å vite at vi gjør det vi kan for barna ”våre”.
Lone, som er utdannet allmennlærer og har erfaring fra egen
familiebarnehage, har i nært samarbeid med fagpersonalet på Lola
Day Care Center laget veiledende dagsrytme og pedagogisk
plattform. Alle barna er 3 timer på senteret hver dag og dagene
skal inneholde en fin variasjon av lek og læring. Mye av
pedagogikken er lik i de to landene, men ”læring gjennom lek” er
mer et norsk begrep. Etter noen samtaler og eksempler, ser denne
filosofien likevel ut til å kunne få godt fotfeste i barnehagen.
I tillegg til lek og undervisning, får barna ett næringsrikt måltid per
dag. Foreldrene planlegger og tilbereder maten.
I første periode er det nå vekt på å lære farger og grunnformer. Man bruker lekemat,
sortering av kjøkkenutstyr, lekebutikk, puslespill, tavleaktiviteter og mye mer. Barna
stortrivdes, men det er også mye nytt å tilegne seg for mange av barna. En gutt på 3 år
visste for eksempel ikke hvordan man skulle holde eller bruke en tykk fargeblyant, den
bare lå løst i en åpen liten barnehånd. Det vi ofte tar som en selvfølge her hjemme,
kan være helt ukjent for mange av de fattigste barna på Filippinene.
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Oppstarten ble kaotisk, herlig, hektisk og rørende. Det ble stor begeistring, iver og mye latter. Akkurat som de
tilvenningsperiodene vi kjenner så godt i norske barnehager, var det også mange av barna som hylte, og noen hyler
enda! Det går seg helt sikkert til om ikke så lenge
Ellers går alt kjempe fint. Uteområdet ble
kjempe flott og variert og med flere
adskilte lekeområder. Husker, sklie,
motorikkbane og sandkasse er noen av
aktivitetene. Barnehager, skoler og
privatpersoner hjemme i Norge har
sørget for et rikholdig lekeutvalg også
innendørs. Jacob fra Kvam skole i Molde
sendte med en hel pose med småbiler,
det ble stor glede knyttet til dem! Det var
utrolig rørende å se de ivrige barna i
møte med alt det nye.

30 barn I alderen 3 – 5 år går nå hver dag på Lola Day Care Center. Alle barna må møte med en voksen. Alle
foreldrene bidrar med renhold, matlaging og andre forefallende oppgaver etter fast turnus. 6 foreldre er på senteret hver
dag. Vi håper dette kan oppleves sosialt og meningsfullt. Lola Day Care Center er nærmeste nabo til ”Stressless”, huset
til May Britt og Oddbjørn. Tidlig om morgenen høres lydene av feining og rydding av lekeområdene. Foreldrene er stolte
og engasjerte og står på for at alt skal se pent og trivelig ut.
Det blir en spennende tid fremover. Vi følger driften tett og får
stadig tilbakemeldinger. Alle gleder seg stort til å reise tilbake.
Med det tette og engasjerte samarbeidet knyttes man raskt til
hverandre, på tvers av hudfarge og tradisjon. Vi føler alle at de
30 barna er ”våre” nå og det er både rørende og flott å følge
dem videre. Nå er det igjen klart for basarer, salg, informasjon
og verving av faste givere for å dekke kostnadene og sikre en
sunn og trygg drift fremover. Et givende arbeid med stor
glede
Tusen takk igjen for ditt/deres engasjement for Prosjekt
Filippinene. Vi ønsker dere alle en riktig god sommer!

Sommerhilsen fra Prosjekt Filippinene, May Britt Tynes,
v / Charlotte Tynes Ellefsen.

Vi behøver flere faste givere.
100 faste givere med 100 kr hver sikrer drift av Lola Day Care Center!
Ditt bidrag kan utgjøre den store forskjellen, pengene rekker svært langt!
Vil du være med? 100kr kan være et fint utgangspunkt, men beløpet bestemmer du selv.
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 og velge beløpet selv.
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.
Ønsker du oppdaterte infobrev på e - post? Ta kontakt
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