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Prosjekt Filippinene 
 

Oppdatering, august 2014. 
 

Lola Day Care Center 
 
 

 
 

v/ May Britt Tynes 

 
 
 
 
 
 
 
 
Little Norway - Yolanda Village. 
 
Hjelpen etter tyfonen Haiyan desember 2013 
var overveldende. Prosjekt Filippinene kunne 
ved innsamlede og donerte midler fra Norge 
gjennomføre akutt nødhjelp, reparere skader 
på hus, dele ut mat og medisiner, samt 
planlegge og gjennomføre mer langsiktige 
restaurerings- og nødhjelpsprosjekter.  
281 nye hus er oppført. Pengene rekker langt! Vi har opplevd mange gleder og stor fremgang. Arbeidet er 
kontinuerlig og vi har enda mye å jobbe for og glede oss til.  
 
Ett spesielt satsingsområde er likevel nå gjennomført og offisielt åpnet : Little Norway i Yolanda Village, 
etter Yolanda, det lokale navnet på tyfonen Haiyan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Litt historie:  
Da tyfonen traff Bogo mistet over 4000 familier langs kysten sine hjem. Regjeringen innførte byggeforbud 
40m fra kystlinjen i hele Filippinene. Prosjekt Filippinene kunne dermed ikke bidra til gjenoppygging i de 
eksisterende områder. Bogo City vedtok å opprette nye bydeler, der de offentlige tar seg av utgifter til vann, 
drenering, strøm og administrasjon, mens private donerer grunn, bygger hus og sørger for fremdrift. 
Yolanda Village er en av disse og Little Norway er Prosjekt Filippinene sitt eget «byggefelt» der. 31 familier 
har fått nye hjem i Little Norway. Den katolske kirke, Prosjekt Filippinene og flere private organisasjoner har 
opprettet nye hjem for til sammen 138 familier i Yolanda Village! 
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2. august 2014 ble Little Norway offisielt åpnet og familiene har i løpet 
av sommeren flyttet inn. For en fantastisk og rik opplevelse! Ordfører 
med flere representanter fra Bogo City, samt guvernør og viseguvernør 
for øya Cebu var tilstede og gjorde åpningen høytidelig og minnerik. 
Familiene og elever fra lokal kulturskole i Bogo kunne by på dans og 
underholdning. Mat og innsamlede leker og klær fra Norge ble utdelt.  
 
Det er rikt å være vitne til at mennesker får en helt ny start i livet.  
Little Norway er nok et bevis på at HJELPEN NYTTER  Tusen takk!  

 
Lola Day Care Center 
På Lola Day Care har det vært godt humør og stor aktivitet med undervisning, Nutrition Day, månedsfester 
og seminar for lærere på skolen. Vi prøver å tilby ett seminar per semester for alle ansatte på Lola Day 
Care Center. Dette kan bidra til å styrke det gode samarbeidet, øke motivasjonen og være et bevis på vår 
takknemlighet for det arbeidet de gjør. I august arrangerte vi lærerseminar på den lille øya Malapascua. Vi 
ble også med. Samarbeid og læring under vakre rammer!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi gjennomførte nye hjemmebesøk hos alle familiene som tilhører Lola Day Care Center.  
Det er fortsatt rørende og tøft å se hvordan elevene våre bor. Store kontraster til vår tilværelse hjemme. 
Besøkene verdsettes høyt både for dem og oss. 
 
Vi var lenge på Filippinene denne gangen. I hele 6 uker var jeg, min datter og 3 barnebarn i Bogo i sommer 
og tok del i mye spennende og viktig arbeid, men også ferie og familietid. Nå venter en ny høst med 
innsamlingsaksjoner, oppfølging av prosjekter og samarbeid med skoler og barnehager. I oktober reiser vi 
til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås, der Prosjekt Filippinene er valgt som mål for 
innsamlingsaksjonen UKEhjelpa under UKA 2014. Dette gleder vi oss veldig til.  
 
Vi ønsker alle en god høst! 
 
For å se bilder og lese alle våre oppdateringer anbefaler vi å gå inn på vår 
facebookside www.facebook.com/PROSJEKTfilippinene.  
Du trenger ikke være medlem av facebook for å orienterer deg her.  
Se på siden som en vanlig hjemmeside på nett.   

  
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.   

På vegne av May Britt  

og Prosjekt Filippinene, 

Charlotte Tynes. 

http://www.ukaiaas.no/index.php/ukehjelpa
http://www.facebook.com/PROSJEKTfilippinene
mailto:mammatynes@hotmail.com

