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Prosjekt Filippinene
Oppdatering og nyheter!

Brønner
Brønn nr 16 ble i år fullført. Som vanlig var det en spesiell følelse å få være med i den høytidelige
åpningen og velsignelsen (blessing) av brønnen. Tusen takk til Rotary Sykkylven fra alle de 39
familiene som nå har fått vannforsyning fra denne brønnen.
Dette er mest sannsynlig den siste borebrønnen vi etablerer i området. Det er et stort ansvar å følge
med at alle de 16 brønnene blir vedlikeholdt. Jeg besøker derfor jevnlig alle brønnene når jeg er i
Bogo. Små reparasjoner ordner de selv, men større arbeider får de hjelp til fra prosjektmidler. Derfor
er det nødvendig med et fond til dette formålet.

Skole
Lekeplassen er ferdig. Alt arbeid er utført som dugnad. Flere husker,
klatrestativ og en stor sandkasse er på plass - samtlige med solskjerming. I
tillegg er det plantet flere trær, men det vil nok ta tid før de gir skygge.
Det er et lite toalettrom og en vask tilknyttet skolerommet. Grunnet
manglende trykk på det kommunale vannforsyningsanlegget har det vært
nødvendig å bygge en mindre vanntank for dagsforbruk og med en egen
pumpe til denne. Dette ble ekstra kostnader, men er vurdert som helt
nødvendig for å kunne nytte toalett og vask. Skolebarna har fått drikke og
et lite rundstykke hver dag. Fra 1. desember ble tre av måltidene i uken
byttet ut med et varmt og næringsrikt middagsmåltid. Tilbereding og servering er dugnadsarbeid av
mødrene til skolebarna, men råvarene blir betalt fra prosjektet.

Matutdeling
Fengslet har nå 110 fanger. Første gangen vi besøkte fengslet
var der 64 innsatte og da var det allerede overfylt. Det er lett å
skjønne at dette fører til sterkt uverdige forhold. Det er så
trangt at det knapt er ståplass. Som sardiner i en eske er vel
beste illustrasjonen på organisering av soving. Når man så legger
til at vegger er av betong og taket av bølgeblikk kan en vel
forestille seg temperatur og inneklima på vindstille dager.
Dessverre er det lite vi kan gjøre med dette. Prosjektet deler ut
mat og når ekstra donasjoner blir gitt til dette formålet, også
hygieneartikler. Hva måltidene i fengselet består av er beskrevet
i introduksjonsbrevet og neppe noe vi hadde overlevd på.
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Nyhet
Et dagsenter for barn fra 0-5år for de aller fattigste i slumområdet ved sjøen er et
nytt satsningsområde på vei å bli en realisert. Mor med barn 0-3 år blir en egen
gruppe. Utfordringen har vært å finne egnede lokaler – dette er nå sikret via
katolske nonner som drev privat skole ”vegg i vegg” med slumområdet. Deres
prosjekt er nå avsluttet grunnet mangel på finansiering. Vi får leie skolebygningen
og hele uteområdet som er på ca. 5000m2. Målsetningen er å starte dagsenteret
snarest mulig i 2009. Dette har blitt tenkt på og ønsket i to år. Kjempespennende!
Da jeg sist var i Bogo (nov 2008), fikk alle barna i dette slumområdet brukte kosedyr
fra Norge.

Mer informasjon i neste informasjonsbrev.

På vegne av alle som har fått hjelp og støtte, ønskes alle gode givere og sponsorer en riktig God Jul
og et Godt Nytt År!

Kjærlig hilsen May Britt med hjelpere.
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