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Prosjekt Filippinene
Oppdatering, april 2009
Dagsenteret
I desember fortalte vi at vi så å si var klare for å starte opp et nytt prosjekt for mødre
og barn i det fattige slumområdet nede ved sjøen i Bogo, på øya Cebu. I februar
viste det seg dessverre at vi likevel ikke fikk leie den nedlagte skolen i området,
prosjektet ble derfor skrinlagt.
Det gikk likevel ikke mange dagene før May Britt og hennes hjelpere fikk det klart for
seg at planene om et ”Daycare Center” skulle iverksettes likevel. Pengegaver var alt
kommet inn, så på tross av svært høye tomtepriser, klarte May Britt å få tak i en tomt
ikke så langt fra der hun selv bor de periodene hun oppholder seg på Filippinene.
Mannen hennes, Oddbjørn, fikk tegnet hvordan tomten best mulig kunne utnyttes til
dagsenter for de fattige i området og planen er at første byggetrinn skal starte så
snart vi har klart å få inn minimum 50.000 kroner.
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Foreløpige driftsplaner:
Planen er å få til et dagsenter som
tilrettelegger for omsorg, aktivisering
og tilrettelagt læring for barn i to ulike
aldersgrupper i nært samarbeid med
deres foresatte. Tilbudet skal være
gratis.
Vi vil starte med et opplegg for de
eldste (4 til 6 åringene) og senere
utvide tilbudet også for de litt yngre
barna i området. Målet er etter hvert
å få tilbudet godkjent som offentlig
forskole.
Vi vil ansette en pedagog som har
hovedansvar for opplegg og
undervisning. I tillegg ansettes en
assistent, samt at alle familier som
ønsker å benytte seg av opplegget
må forplikte seg til å bidra i den
daglige driften etter turnusordning.
Det vil også bli servert et næringsrikt
måltid per dag. Avhengig av om
prosjektet får nok sponsormidler fra
Norge, vil vi også forsøke å tilby
grunnleggende helsetjenester via
dagsenteret.
Senteret vil verdsette gjensidig
respekt og forståelse mellom
forskjellige kulturer og religioner.
Barna på disse bildene bor i området rundt
det planlagte senteret. Her ser dere noen
av dem etter at de har mottatt et par brukte
klesplagg og en bamse hver fra Norge.

May Britt Tynes
-Prosjekt Filippinene-

Side 2 av 2

