
Älskade kyrka i Sverige. 

Jag saknar er alla så mycket och önskar att jag kunde fira jul med er, men det får vi spara till nästa gång. Jag 
hoppas att vi ses snart. 

Tiden rullar på snabbt här och vi har bra tempo, vi ser resultat på jobben som vi gör tillsammans. Från djupet 
av mitt hjärta tacka för alla böner och all kärlek, trots alla utmaningar vi står inför.  

Vi har så många saker att vara tacksam för i år. Gud har öppnat dörrar för oss att kunna påverka regeringen. 
Tack vare vårt förespråkande har Socialmyndigheten (DSWD - Department of Social Welfare and 
Development) kunnat dela ut studiestöd till många. Personalen och lärspridare tilldelades olika kommuner 
för att representera urbefolkningen. Tidigare denna månad har jag svurit en ed att tjäna i styret för Mindoros 
State Universitet, detta partnerskap har vi för att vi ska kunna förespråka för magnyanerna.  

Det finns många resultat från projekten som kyrkan har stöttat. Toaletter och vattenfaciliteter har getts till 
olika samhällen. Lärspridarna tränas kontinuerligt så att de ska kunna tala för deras behov inför statliga 
myndigheter, detta har gjort en stor skillnad för deras samhällen. Regeringen har levererat grundläggande 
tjänster som vägar, skolor, utbildningshjälp, hälsotjänster, jordbruksredskap och vattentankar. Det 
utbildningsstöd som urbefolkningen har fått från regeringen användes till bland annat väskor, uniformer och 
internetanslutning för deras studier. Matutdelning hölls för elever för att bekämpa undernäring som kan leda 
till bestående hjärnskador. 

Läkemedlen som gavs av projektet har underlättat under nödsituationer, särskilt nu när floder svämmar över. 
Med hjälp av hälsoprogrammet har man kunnat eliminera flertalet sjukdomar. 

Några av barnen som har fått utbildning kan nu lära sina egna föräldrar hur man läser. Två barn som 
undervisades i läs och skrivkunnighet har hoppat till årskurs 2 istället för Kinder 1 när de kom in i den 
formella skolan. Lärspridarna är hedrade att deras elever får höga betyg när de kommer in i den formella 
skolan. 

Kvinnor börjar engagerar sig mer i ledarskap och deltar aktivt. Träningen har också banat en väg för dem att 
vara talare för familjeutveckling. Folk i samhället har uppmuntrats att studera då de börjar förstå vikten av 
läs- och skrivkunnighet och hur det påverkar deras socio-ekonomiska situation. Regeringen vill att utbildarna 
ska översätta modulerna till deras eget språk så det kan vara en del av läroplanen. Regeringen börjar nu efter 
vårt förespråkande också att prata om att bygga skolor på de avlägsna områdena. 

Projekten har också påverkat kyrkorna så att kvinnor nu får vara del i gudstjänsterna. Detta är ett 
förstärkande av kvinnan. Man har börjat ta mer hänsyn till de mangyanska kvinnornas röster. Träningen 
påverkar inte bara hur de interagerar med regeringen, men också att kvinnorna nu tas med i beslutsfattanden. 
Männen börjar sakta tillåta kvinnorna att delta i beslutsfattanden och de är inte längre bara medlyssnare.  

Mangyan-lärspridarna nämnde också att de har fått bättre självkänsla, vet mer om lobbying, fått ökat 
förstående för kritisk tänkande samt ökad kunskap om hur man undervisar. Lärspridarna deltog i en intervju 
med DSWD som en ’’modellfamilj’’ som ska publiceras på DSWDs hemsida. 

Lärspridarna undergick träning om motionsskrivande vilket banade väg för en barangay att skapa en ’’gård-
till-marknads-väg’’ för att göra handeln av mangyanprodukterna enklare.  

Träningen av Lärspridarna har banat en väg för att de ska bli valda som ledare för sina samhällen och kunna 
vara med i viktiga beslutstaganden. 



Dessa är bara några av sakerna vi lyckats åstadkomma. Vi är glada över att kunna tjäna vårt folk på så många 
sätt vi kan, med hjälp av Mindoros älskade juveler; volontärerna, personalen och andra partners i regering 
och samhälle. Ditt stöd är mycket viktigt. Det är detta som lägger grund för förändring i våra samhällen.  

Vår bön: 

Herre, gör mig till ett redskap för Din fred.  
Låt mig bringa kärlek där hatet råder.  

Låt mig bringa förlåtelse där orätt har begåtts.  
Låt mig skapa endräkt där tvedräkt råder.  

Låt mig bringa sanning där villfarelse råder.  
Låt mig bringa tro där tvivlet råder.  

Låt mig bringa hopp där misströstan råder.  
Låt mig bringa ljus där mörkret råder.  

Låt mig bringa glädje där sorgen råder. 
  

O, Mästare låt mig inte så mycket söka att bli tröstad som att trösta, inte så mycket söka att bli förstådd som 
att förstå, inte så mycket söka att bli älskad som att älska.  

Ty det är genom att ge som man får. 
  

Det är genom att glömma sig själv som man finner sig själv. Det är genom att förlåta som man blir förlåten.  
Det är genom att dö som man uppstår till det eviga livet. 

God jul och gott nytt år! Tack för det här året, vi ser fram emot ett till år fullt av hopp och att fortsätta tjäna 
Herren.  

 
Vi önskar er allt gott! 

Juvy med familj, personal, Mangyans, volontärer och vänner 





 

 




