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Lola Day Care Center

GOD JUL alle sammen
Julaften er like om hjørnet og May Britt koser seg nå med besøk rundt om på skoler og barnehager. Også i
år har det vært gjennomført «omvendte» julekalendere, der barna gir i stedet for å få. Hun møter ivrige og
nysgjerrige barn med stor giverglede og mange spørsmål. Det er mange rørende møter rundt om og
engasjementet er stort. Neste tur til Filippinene er i januar 2013. Da tar hun med seg alle klær, gaver,
penger og leker. Stor takk til Ullavik Skule, Vik Skule, Sørestranda Skule, Velledalen Montesorri, Blakstad
Barnehage, Tryggheim Barnehage, Vik Barnehage og Krikane Barnehage. Stor takk også til Sykkylven
Rotary, private støttespillere og ansatte på Ekornes. Deres hjelp er den rikeste gave 
Utvikling av skolen og skoleområdet.
Kjelleren er nå åpnet på Lola Day Care Center. I disse lokalene
har småsøsken fått et sted å leke og sove mens mødrene
utfører sin del av dugnaden for å drifte skolen. Mødrene skal
også få benytte rommet til systue. Her skal rekvisita, leker og
drakter sys på dugnad, til både glede og mestring for store og
små. Her er boder til oppbevaring av utstyr og et nytt toalett
med inngang direkte fra uteområdet. Behovet for lett
tilgjengelig toalett har vært stort med arrangement med opptil
150 besøkende. Utenfor har vi laget et «washing area» for
håndvask ved sammenkomster og arrangementer. Vi har også
bygget solskjerming på uteområdet. Området er flittig brukt til både
undervisning og arrangementer og skjerming mot sol er svært viktig for både trygghet og
trivsel.
På grunn av meldinger om enkelte fall i trapper, har vi nå byttet ut fliser med grov betong. Ved regn kan
flislagte flater bli svært glatte. Vi har også endret litt på retninger av utvendige trapper, for å hindre løping i
disse. Trygghet er svært viktig for oss og vi er glade for å ha utbedret uteområdet enda mer nå. Vi gjør
erfaringer underveis og er takknemlig for god kommunikasjon med både foreldre og ansatte, slik at vi
sammen finner gode løsninger på både skole og uteområder.
Videre fremover i 2013 skal kjelleren innredes ytterligere og lekegrinder og senger skal komme på plass til
småsøsken.
Samarbeid med det offentlige.
Samarbeidet med det offentlige er tett. Vi har 3 fulle stillinger ved senteret, alle med pedagogisk
utdannelse. Rektor Era Vender deltar på månedlige møter med alle dagsenter i Bogo og hele personalet
deltar på regelmessige kurs og samlinger i offentlig regi. Våre ansatte høster stor annerkjennelse for sitt
engasjement og faglige tyngde. Barna legges også merke til! Den offentlige skole har obligatoriske faglige
tester i alle klasser. Der kåres topp 10 i alle fag. Vi får gledelige meldinger om at tidligere elever ved Lola
Day Care Center gjør det svært godt og ofte havner blant de topp 10  Å få positive tilbakemeldinger på
både store og små kjennes godt og er til stor inspirasjon.
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Vi har valgt å registrere vårt hjelpearbeid i filippinsk organisasjonsregister. Vi ble godkjent som
landsdekkende hjelpeorganisasjon. Dette hjalp oss videre gjennom en meget anerkjent offentlig
sertifiseringsordning som gjør at myndighetene vil forsvare oss ved eventuelle søksmål. Dette er ingen
økonomisk forsikringsordning, men mer en støtteordning ved tvister eller utfordringer. Det er godt å vite at
vi har det offentlige i ryggen om vanskelige utfordringer skulle oppstå. Vi får nyttig og konstruktiv veiledning
når vi trenger det og er svært glade for denne sertifiseringen. Vi jobber fremover med å kjøpe gode
forsikringsordninger som vil dekke ev skader som vil ramme barna i skoletiden. Dette har vært ønskelig i
flere år, men har vist seg å være vanskelig. Det er en annen
kultur og et annet system enn de vi kjenner til i Norge. Vi jobber
videre med saken og regner med dette skal komme på plass
nå. At vi har et enda tettere samarbeid med det offentlige kan
gjøre prosessen enklere. Ellers av nyheter er at regjeringen nå
sponser 5 mnd med varme måltid til alle Day Care Center på
Filippinene. Dette er til stor hjelp for vår økonomi.

Veien videre.
Vi har utvidet fra 4 til 6 slumområder. Barneantallet øker noe, men kvaliteten og roen i undervisningen vil
fortsatt være god. Våre ansatte har nå fått lærerik erfaring og utviklet gode rutiner. Vi gleder alle til å hjelpe
enda flere til videre skolegang og gi flere familier et meningsfylt innhold i hverdagen. Antall elever er nå 48.
Per juni 2012 hadde vi 55 faste givere. Dette er en økning på 20 givere siste året. Vårt mål er å ha 100
faste givere på 100 kr per mnd.
Faste givere er selve ryggraden i Prosjekt Filippinene og sikrer all vår daglige drift og utvikling videre.

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.

Drømmer og idéer blir til virkelighet, gjennom DIN hjelp og støtte Tusen takk
kjære støttespillere. En fredfull jul ønskes deg og dine. Og et riktig så godt nytt år!

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

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