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Prosjekt
Filippinene
v/ May Britt Tynes
Oppdatering, april 2011.

Lola Day Care Center
God påske alle sammen!
May Britt er nå hjemme igjen etter sin andre tur til Filippinene i år, men jeg og min familie er fortsatt
her. Infobrev nr 9 skrives derfor i Bogo, det er jo litt eksotisk! Ute steker solen, det er sommertid og vi
nyter fuglesang, blomster og nye frukter som bugner. Vi reiser hjem i starten av juni og kommer rett
hjem til norsk sommer. Deilig. Godt å høre at det meldes 18 grader og sol i påsken hjemme også!
Nyt påsken og hils våren
En liten oppdatering siden sist:
Hver måned arrangeres det Family Day på Lola Day Care Center. Da får barna ta med seg foreldre og
søsken til sosialt samvær og felles måltid ved spesielle anledninger. I januar i år fikk vi ta del i en slik
Family Day. En flott dag, med god mat og imponerende underholdning! Hver familie fikk utdelt leker og
klær til alle barn under 7 år. Alt samlet inn i Norge, mest fra fjorårets julekalendere. Tusen takk igjen
for innsatsen!

Lola Day Care Center har nå fått egen printer og bærbar PC til administrasjonen og nye skolebøker og
undervisningsmateriell til elevene, blant annet engelsktalende DVDer, som Dora og Sesam Stasjon.
Det er avtalt å ta inn kun førskolebarn til neste skoleår og øke antallet fra 30 til 50 elever, fordelt på 2
grupper. Et nytt slumområde inkluderes også i opptaket og Bogo City Welfare Departement står
fortsatt for utvelgelsen og innskrivingen. Det legges ytterligere vekt på sikkerhet og trivsel til barna. Det
bygges derfor solskjerming på uteområdet og nytt rekkverk ved trappene. Hver mandag skal alle
lekeapparatene kontrolleres grundig. Det diskuteres også om den store sklien skal bygges lavere.
Vedlikehold er også viktig og taket er nå nymalt og pent. Troperegn og sterk sol sliter raskt på
bygningen.
Den første mandagen i hver måned møtes alle lærerne og administrasjonen i Bogo City Social Welfare
Departement. I april var også May Britt med. Her diskuteres utfordringer, planer og utvikling. Jevnlige
møter er viktig. Selv om førskolen er privat, er samarbeidet med Bogo City velfungerende og nyttig. De
bidrar nå med gratis skatt for skolebygningen og skolemelk til alle elevene hver dag. Bogo City er
svært stolte av Lola Day Care Center! I mars i år ble den kåret til den aller beste Day Care Center i
hele provinsen Cebu! Det var veldig inspirerende og flott og viser også hvilken kvalitet vi har i våre
lærere der. De gjør en kjempejobb!
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GRADUATION
I år hadde Lola Day Care sin aller første Graduation. Kanskje noen av dere har sett bilder på vår
facebookside? Iflere uker kunne vi høre sang, repeteringer og øvinger. Alle var med og det hele var en
imponerende blanding av stolthet, innsats og begeistring! Foreldrene svaiet hoftene til Shakira, 5
åringer holdt taler og resiterte, egen Graduation Song ble fremført og mye mer. Til slutt fikk alle kaker
og brus. Våre avgangselever gikk stolte rundt med sine hvite kapper og hatter. Rundt halsen bar de
medaljonger og æresbånd. Inne var det i tradisjon tro ytterligere mat og snacks til de spesielt inviterte,
som presten, oss og representanter fra det offentlige. Vi syntes denne forskjellsbehandlingen ble litt
vanskelig og snek ut to ekstra kaker til barna ute. Prosjekt Filippinene vil nå sponse årets
avgangselever på Lola Day Care Center med materialkostnader til første skoleår. Dette blir om lag 50
NOK til hvert barn. Lite for oss, mye for dem!

MADELEINE OG LOUISE
I vår lille svipptur til Cebu City for to uker siden møtte vi Madeleine og Louise fra Sverige. De er her i 8
uker for å gjøre en studie av Filippinene sitt arbeid for de fattige. Oppgaven var åpen og hadde store
muligheter. Det ble raskt bestemt at de skulle få bli med hjem til Bogo og bli kjent med Prosjekt
Filippinene. I over to uker har vi nå delt opplevelser og erfaringer med dem. Et skjebnemøte for både
dem, prosjektet, May Britt og oss tror jeg! De har fått en god start og fin vinkling på oppgaven sin, jeg
og familien gode reisevenner, barna elsker dem, May Britt har to gode støttespillere, de har også
allerede vervet nye givere til prosjektet blant sine venner i Sverige! Nå skal vi feire påske sammen i
Bogo, før de studerer videre og jeg og familien avslutter vårt herlige filippinske halvår tilbake på
Malapascua.
GOD PÅSKE ALLE SAMMEN!

www.PROSJEKTfilippinene.no

På vegne av May Britt
og Prosjekt Filippinene,
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 per mnd 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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