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Prosjekt Filippinene
v/ May Britt Tynes

Oppdatering, januar 2011.

Lola Day Care Center
GODT NYTTÅR alle sammen!
I november reiste May Britt 3 uker til Filippinene. Det ble en svært inspirerende og
givende tur! Barna på Lola Day Care Center kunne nå både lese og skrive litt, de
hadde utviklet seg stort både faglig og motorisk og så ut til å trives godt sammen,
både store og små.
Undervisningsmetodene på Filippinene baserer seg mye på fast struktur både i
undervisningen, måltider og andre frie og lærerstyrte aktiviteter. Alt har sin faste
plass, det er ryddig og rent og barna opplever helt klart et trygt og oversiktlig
læringsmiljø. Gruppeøvinger er en veldig vanlig og godt brukt aktivitet. Barna har
felles linjegymnastikk og gjennomfører ord- og rytmeleker på en imponerende
måte! Disse gruppeøvelsene legger vekt på motorisk trening, øving av engelske ord
og uttrykk og matematikk. Skoledagene holder ellers fast på tider og kjente
gjentagende aktiviteter. Etter hvert eneste svar og aktivitet klapper alle barna og lærerne sammen i
hendene. Barna virket veldig trygge og også stolte over egne prestasjoner. Positivitet og oppmuntring var
tydelig et tema. Dette var godt å se.

Plakat og nydelige barn ønsket May
Britt velkommen tilbake til Bogo

29. oktober feiret de United Nation Day på
Lola Day Care. Alle barna hadde pyntet seg
med bannere for alle de forente land og
noen hadde også funnet klær som passet
landet.
Alle foreldrene og
lærerne fremførte
egne danser og det
var flott og variert
underholdning.
Representanter fra
kommunen var
også invitert og de
ble veldig imponert
over gjengen vår

En gang i måneden arrangeres
det Family Day på Lola Day Care.
Da får barna ta med seg foreldre
og søsken til sosialt samvær og
felles måltid ved spesielle
anledninger. Her får hver familie
en sponsor t-skjorte fra Ekornes.
Det var stor stas!

Tegninger fra Aure
Skule i Sykkylven.
.

Vår fine logo
Barn som forenes i lek og
kjærlighet, uansett økonomi,
utseende, religion og
hjemsted.
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I november gikk May Britt på hjemmebesøk til alle barna på Lola Day Care Center. Det ble en sterk opplevelse, også
for Era, May Britt sin filippinske hjelper for prosjektet. Det ga virkelig inntrykk å se hvordan de levde, eller overlevde, i
hus bygget av strå, bambus og deler av rissekker og reklameplakater. Midt i all fattigdommen kunne vi i hvert eneste
lille hjem på surrealistisk vis se en flott skolesekk hengende i taket og en søt rødrutete skoleuniform til tørk på snora.
Dette synes jeg tydelig viser betydningen å kunne gi disse barna pene og skikkelige ting. En god sekk, en fin uniform
og en skikkelig flott førskole. De har ellers ingen ting! Det er de fattigste av de fattigste som går på Lola Day Care.
Det var tydelig å se. Gleden var stor over å få besøk og gode og nære møter ga nok stort inntrykk begge veier

Filippinene er inne i en omfattende skolereform, der målet er å få alle 5 – åringer inn i førskole. Dette koster mye
penger, og kun de med god råd har anledning å følge dette opplegget. Det sies at de uten førskole ikke vil bli prioritert
ved inntak til 1. klasse. Dette skal vi undersøke nærmere ved neste besøk nå i januar 2011. Lola Day Care Center vil
uansett følge reformarbeidet og vil i neste skoleår prioritere 5 – åringene ved nytt inntak til førskolen. Dette vil gi om
lag 50 fattige barn økte muligheter for videre skolegang. Mer informasjon kommer i neste infobrev.
I tillegg til Lola Day Care Center følger May Britt fortsatt fangene i Bogo fengsel. Her sitter 113 fanger
varetektsfengslet. Loven er endret; heldigvis er nå minimumsalderen for fengsling satt til 16 år. Forholdene er likevel
ekstreme. De sitter tett som sild i en tønne, 10 – 14 fanger på 10 m². Toalettet er i hjørnet i cellen. Sengene er plank
som de må dele på. Prosjekt Filippinene bidrar med utdelinger av tannkrem, øvrige utvalgte hygieneartikler og litt
ekstra mat når May Britt er på besøk. Prosjektmidler har også gått til to ekstra celler, som ga økt plass til fangene. Det
er bygget en luftegård med soltak, der fangene kan ta imot besøk. May Britt fikk besøkt fengselet 4 ganger på de 3
ukene hun nå var på Filippinene. Det er godt å se hva dette betyr for dem. Takknemligheten viser politidistriktet med å
lage flotte takketrofeer. Denne gangen fikk hun også med en, utført i blått glass. En overraskende og fin gave.
Vannpumpene skal også vedlikeholdes. Ved neste tur til Filippinene skal dette prioriteres.
Neste tur til Filippinene er nå i januar 2011. May Britt og Oddbjørn reiser sammen og skal være i 5 uker. De får
besøk av både venner og familie og gleder seg veldig! I kofferten ligger barneklær og leker som er samlet inn
fra flere barnehager og skoler. Rykende ferske penger fra julekalendere, gaver og lotteri er satt inn på
prosjektkontoen. Alt kommer frem! En spesiell takk til Vik Skule, Ullavik Skule, Aure Skule, Vik Barnehage,
Jugendby Barnehage, Tryggeheim Barnehage Sykkylven, Krikane Barnehage, Ellingsøy Barne- og
Ungdomskole 1- 3 kl, Kvam Skole og Molde Indremisjons Barnehage, Rotary Sykkylven, Ekornes og alle våre
faste givere og støttespillere! Det er DERE som gjør dette arbeidet mulig!!
På vegne av May Britt og
Prosjekt Filippinene,
Charlotte Tynes Ellefsen.

Følg Prosjekt Filippinene på
Facebook!
Klikk på linken over og
kom direkte til siden vår.

Ønsker du å bli fast giver?
Kontakt May Britt på
mammatynes@hotmail.com
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