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Oppdatering, desember 2011.

Lola Day Care Center
God advent alle sammen!
May Britt og Oddbjørn kom hjem rett til advent og kald vinter. En stor kontrast i temperatur, men godt å
kunne glede seg til jul sammen med familien hjemme. Allerede 17. januar reiser May Britt tilbake sammen
med sin søster Turid. Det blir veldig koselig. Turid har besøkt Bogo 2 ganger tidligere og gleder seg til å
treffe venner og kjente. Marie Louise Vik er 19 år og bor i Bergen. Hun blir også med som frivillig arbeider i
3 uker på Lola Day Care Center. Mer informasjon om henne kommer i neste infobrev.
Vannpumpene.
I november fikk vi besøkt alle vannpumper bygget av Prosjekt
Filippinene. 16 til sammen! Dette året fikk Bogo bystatus.
Dette innebærer en del statlig tilskudd, blant annet støtte til
vannrør. Dette er høyt prioritert og gir flere rent vann. Dette var
en svært positiv nyhet  En av våre vannpumper trenger nå
større renovering og en annen kan ikke repareres. Nå går
prosjektet inn og sponser tilkobling til offentlig vannverk på
dette stedet. En øvrig pumpe legges ned, etter ønske fra
innbyggerne selv. Hovedårsakene er store og hyppige
vedlikeholdsutgifter. De ønsker heller tilkobling til offentlig
vannverk og dekker kostnadene selv. En siste pumpe blir
”nedlagt” grunnet uenigheter med ny grunneier, samt
utfordringer knyttet til høyt saltinnhold som videre gir for mye rust. Resten av pumpene driftes på best mulig
måte, og vi ser verdien og viktigheten i å ta disse regelmessige kontrollene og besøkene.
Lola Day Care Center.
Regjeringen har satt i gang et 6 måneders ”Feeding program” over hele
landet. Dette prosjektet skal gi alle day care center i hele Filippinene ett varmt
måltid om dagen. En stor gledelig nyhet, men også utfordrende i forhold til den
praktiske gjennomføringen. På Lola Day Care Center har vi derimot
gjennomført måltider hver dag siden oppstart. Dette gir oss lang og god
erfaring, noe som nå blir lagt merke til. At måltidene planlegges og tilberedes
av foreldrene til barna er også en litt uvanlig praksis. Det har vist seg å
fungere svært godt. Vi er stolte over alle
de positive tilbakemeldingene vi får 
Regjeringen sponset oss med mye flott
og nytt kjøkkenutstyr. Det kom godt med.
Åse Marie Michaelsen, en venninne av
May Britt, reiste med sine venner til
Filippinene i sommer. De besøkte også
Bogo og Lola Day Care Center og fikk være med på ”Nutrition Day”.
På denne dagen var det ekstra stort fokus på frukt og grønt og våre
gjester sponset mye flott mat til elevene.
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Vi rakk akkurat være med på Family Day for november. Dette er alltid like hyggelig. Vi fikk også være med
på markeringen av United Nation`s Day. Alle barna var kledd i drakter og kostymer som skulle representere
de ulike landene. Foreldrene hadde laget flagg og vi må innrømme at våre norske representanter var litt
ekstra sjarmerende  De norske hverdagsbunadene er sydd i Bogo. Vi kåret Miss U.N med høytidelig
kroning. Miss U.N velges hvert år etter loddtrekning. Elever, foreldre og ansatte imponerte stort, som
vanlig, med sine musikalske innslag, opplesning og dans. En flott dag!

Solskjerming og nytt rekkverk står nå ferdig på skolen. Det gjør stor nytte. Oddbjørn og en lokal håndverker
har også bygget et flott dukketeater. Prosjektet har fått flere hånddukker i gave og dukketater er nå kommet
inn fast på timeplanen.
Barnebarna Jonas og Sara hadde mye sommerklær til overs i år. De
laget en bildehilsen merket med navnet til hver elev og med god
hjelp fra venner fikk de nok klær til at alle barna på Lola Day Care
fikk hvert sitt nye plagg. Elevene husket godt Jonas og Sara fra da
de var på Filippinene i 4 måneder og det ble en koselig utdeling.
Med oss hadde vi også masse flott arvetøy
og leker fra barnehager, skoler og venner i
Norge. Disse ble delt ut ulike steder, til
enorm stor glede og nytte! Tusen takk!!
Takk også til Ekornes som sponset
t – skjorter til alle foreldre og ansatte 
22. oktober gjennomførte vi en ”Åpen Prosjekt Dag” på Fønix i Sykkylven. Her
serverte vi rykende ferske vårruller, hjemmebakte kaker, pølser med mer. Vi viste
film og solgte produkter. Det ble en flott dag med gode inntekter til prosjektet.

God jul og godt nyttår!
Det er en spennende tid, med ”Omvendt Julekalender” rundt om på flere skoler og barnehager nå. Her gis
det i stedet for å få  Barna samler inn penger, leker og klær. Ved skoleslutt i desember får vi alle gavene.
Det er helt overveldende! En stor takk til Sørestranda Skule og Blakstad Barnehage som i år ble med på
omvendt julekalender for aller første gang. I det nye året skal May Britt rundt på alle skolene og
barnehagene med mer info og nye filmer.

Tusen takk til alle våre kjære givere og gode støttespillere 
Vi ønsker alle en god jul og et meningsfullt og godt nyttår!!
Vi behøver flere faste givere.
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.

www.PROSJEKTfilippinene.no
www.facebook.com/PROSJEKTfilippinene

På vegne av May Britt
og Prosjekt Filippinene,
Charlotte Tynes Ellefsen.
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