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Lola Day Care Center

GOD VÅR alle sammen 
May Britt har allerede rukket to turer til Filippinene
siden nyttår. I januar reiste hun sammen med sin søster
Turid og Marie Louise Vik fra Bergen. Hun er 19 år og
ble med som frivillig arbeider. Det ble tre flotte uker med
mye innhold og nære møter. I tillegg til arbeid ved Lola
Day Care Center, fikk Turid og Marie besøke en skole
for døve, døvstumme og barn med spesielle behov i
alderen 6 – 15 år. Skolen har få midler, men stort
engasjement. De imponerte med dans og ble glade for nye tegnesaker
gjestene hadde med. De besøkte også fengselet i Bogo og fikk tildelt
et forrykende danseshow. Alle ble glade i både Turid og Marie og
Prosjekt Filippinene vil takke spesielt for det positive engasjementet .

Påsken
I påsken ble det ny tur og denne gangen ble Oddbjørn og datter Lone med familie med. Barnebarnet Live
hadde også med seg sin venninne Erika. De sjarmerte stort med gitar og sang.

Lola 66 år 
Månedens «Familyday» på Lola Day Care Center ble feiret med over 200 gjester! May Britt slo sammen sin
bursdag og familiedag og inviterte både gamle og nye elever med familie. Det ble selskapsleker, karaoke,
danseshow, utdeling av gaver fra barn i Norge og norske påskeegg, middag, kaker, is og brus sponset av
familien. May Britt ble kronet til «Queen of the Lola Day Care Center» og ble overrekt en nydelig bukett
blomster. Det ble en dag alle sent vil glemme.
Barnehjemmet
Midt i Bogo City drives et privat barnehjem for 14 foreldreløse gatebarn. Hjemmet drives kun av private
gaver og har svært få midler. Den eneste leken som var til stede var en ballong. Det ble et rørende møte og
gleden over å gi leker og klær til alle barna var ubeskrivelig. Barnehjemmet fikk også 50 kg ris og en brukt
barnevogn fra Norge. Prosjekt Filippinene har bestemt å gi 50kg ris hver måned og følge opp med klær.
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Graduation
April er tid for «graduation». På Lola Day Care Center kunne 25 stolte 4 åringer ta imot vitnemål om
beståtte prøver om ferdigheter i lesing, skriving og matematikk. Barna ved Lola Day Care skiller seg ut
faglig og flere kan nå hoppe rett inn i 1. klasse uten obligatorisk førskoleår. Videre skolegang koster, så
dette er gode nyheter. Fantastisk flinke lærere vi har! Dagen ble feiret med sang, folkedans, seremonier og
gaver. Alle familiene fikk med seg T-skjorter i gave fra bedrifter både i Sykkylven og Molde og en pose hver
med brukte sommerklær fra Norge. May Britt og gjengen fikk også ta del i graduation ved GK Preschool.
Den sentrale lederen for Gawanda Kalinga-programmet holdt en flott tale og takket for endelig å få møte
sin støttespiller May Britt Tynes. Live og Erika fremførte nydelig sang.

Det ble tid for nytt besøk til fengselet. Å bli hilst velkommen med dans er en hyggelig tradisjon. Live og
Erika sang et par sanger også her. Simen, Eivind, Live og Erika delt ut hygieneartikler og litt mat og fikk
hver sin flettede kurv i gave av fangene. Kvinnene i fengselet lager såper av aloe vera og flotte smykker av
sammenrullet papir, ukeblader og aviser. Disse produktene er nå til salgs gjennom Prosjekt Filippinene.
For dere i Sykkylven selges dette med mer på lilleMINX kulturverksted i Aure sentrum. Åpningstider tirsdag,
onsdag og torsdag 11 – 15.

Ved støtte fra Ekornes er nå kjelleren på Lola Day Care Center straks klar. Her er lekerom og sovesal for
småsøsken, plass til barnevogner, muligheter for opprettelse av arbeidsplass/systue for mødrene og ekstra
toaletter. Toalettene er sponset av ungdomsskolen i Stokke, etter privat engasjement fra Erika, Live sin
venninne.
Drømmer og idéer blir til virkelighet, gjennom DIN hjelp og støtte Tusen takk kjære støttespillere!
Ved neste infobrev skal vi prøve å forklare situasjonen knyttet til innføringen av obligatorisk førskole for 5
åringer. Det stilles særlige krav til gjennomføringen og det har vært et spennende år med mye fram og
tilbake i forhold til dette. Oppdatering kommer når vi har fått en endelig avklaring.
Følg med på Facebook og hjemmeside for arrangementer, oppdateringer og fotoserier. Neste arrangement
er filmkveld på lilleMINX kulturverksted 10. mai i Sykkylven og Lisa Børud konsert og prosjektcafé på
SubUrban i Molde 1. juni. Ved Sykkylvsdagene 6 -10 juni finner dere May Britt på stand med lodd og varer,
samt større utsalg ved lilleMINX kulturverksted og hun er på Moldejazz i uke 29. VELKOMMEN 

Vi behøver flere faste givere 
Ønsker du å være «fast giver» må du sende en e-post til
mammatynes@hotmail.com eller ringe 977 32 556 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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