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Oppdatering, januar 2010
Lola Daycare Center
– bygningen

er snart ferdig!

Godt nyttår alle sammen!
I infobrev 4, oppdateringer september 2009, fikk dere en fyldig presentasjon av Lola Daycare Center. Vi
presenterte visjoner, fremdriftsplaner og tegninger. Nå kan vi med stor glede meddele at mye av
bygningsarbeidet er gjort og bygningen er snart ferdig!
Utgraving av tomt og oppsetting av grunnmur startet som planlagt oktober 2009. I november ble arbeidet
avsluttet og kunne betales av oppsparte midler fra gaver og faste givere, 50 000kr totalt. Dermed startet
den spennende fasen med å skaffe nye midler til det videre arbeidet. 150 000kr til oppføring av selve
bygningen, oppsetting av gjerder, arbeid med uteområdet, innredning og inventar med mer.
Få dager før vår reise til Filippinene i midten av november 2009, fikk jeg et overraskende og rørende brev
fra Ekornes Konsernet. Prosjekt Filippinene var valgt ut til å motta 50 000kr i tre år fremover, en fantastisk
julegave! Arbeidet kunne dermed starte opp igjen umiddelbart og senteret fikk også sikret en del av
nødvendige midler til videre drift, også etter bygningen står ferdig til skolestart i juni 2010.
Det er en flott tid for Prosjekt Filippinene. Våre faste givere gir trygghet og fremdrift. Barnehager, skoler,
ulike organisasjoner og privatpersoner stiller opp med både engasjement, pengegaver og innsamlede leker
og klær. Flere medieoppslag øker vår kontaktgruppe, inspirerer og gir meg nye møter med fantastiske
mennesker som med sin iver og interesse gir prosjektet utvidet verdi og mening.
Tusen takk til dere alle sammen!
Første tur til Bogo blir allerede til påske. Med i bagasjen har vi innsamlede leker, klær og gaver fra den
siste tiden og til og med vår sønn som reiser ned for første gang. Det blir spennende
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Vi behøver faste givere til prosjektene!
Vi skal gi lønn til faste ansatte på Lola Daycare Center, betale skolemateriell, strømutgifter og lokale
skatter, sørge for matutdeling og evt. helsetjenester m.m. Vi ønsker en kontinuerlig drift i mange år
fremover!
I tillegg kommer vedlikehold av de mange brønnene Prosjektet Filippinene har bygget, lønn til lærer
ved Sibol pre school og videre hjelp til byens fengsel m.m. (Se tidligere infobrev.)
Dersom du har mulighet til å gi et fast beløp per måned, vil dette bety enormt mye for Prosjekt Filippinene.
Faste givere kan lette planleggingen av de ulike tiltakene, sikre driften og utgjøre den lille store forskjellen.
100kr kan være et fint utgangspunkt, men beløpet bestemmer du selv.
Pengene rekker svært langt! Eksempelvis tilsvarer 100 norske kroner en halv månedslønn for en arbeider
på sukkerplantasjen i Filippinene.
I tillegg skal du vite at administrasjonskostnadene er minimale! May Britt Tynes gjør sitt arbeid på frivillig
basis og dekker alle utgifter til reise selv. Vår norske regnskapsfører gjør jobben vederlagsfritt. Den eneste
administrasjonskostnaden vi betaler, er bankgebyrer og en liten godtgjørelse til Era Vender som er
administrator for alle prosjekter i Bogo.
Det du gir, kommer med andre ord fram!

Benytt kontonummer 3910.22.61759, merk med Prosjekt Filippinene.
Du kan støtte en eller flere ganger. 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. Faste givere får
automatisk tilsendt infobrev.
Din bankforbindelse kan hjelpe deg om du trenger veiledning i betaling uten giro eller opprettelse av fast trekk.
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Med vennlig hilsen,
May Britt Tynes.
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