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“Från djupet av våra hjärtan vill vi tacka för 
allt arbete som Ni gör och för alla uppoffring-
ar från FBB:s medlemmar, sponsorer och 
faddrar. Varma hälsningar till alla. ” 
Systrarna Sao Jose De Cluny i Mocambique, Syster 
Regilda da Silva”  

 
Lund 2016-01-27 

En av fadderfamiljerna I Lifidzi. 

Rapport uppföljning Lifidzi den 2 – 13 januari 2016 
På uppdrag av styrelsen genomfördes en uppföljningsresa till Lifidzi 2-13 januari. Bakgrun-
den till resan var dels att följa upp Genderprojektet, som startades juli 2015, dels att följa 
upp övriga projekt och ekonomi samt att delta vid invigningen av FBB:s förskola i Vila. 

Ett stort tack för era julgåvor till barnen. I Lifidzi kommer barnen främst att få mat. I Mun-
hava och barnhemmet Lar Siloe kommer respektive Syster att köpa det som barnet bäst be-
höver; underkläder, skor, skolväska etc.  

Tack även för de andra julgåvorna. Den totala behållningen av julgåvor 2015 blev 19 200 kr 
varav 14 400 kr är öronmärkta för flickors skolgång. 

I rapporten nedan gör vi en kortare redogörelse för varje enskilt projekt som nu pågår. 

Situationen i Lifidzi 
Situationen i Lifidzi är fortsatt svår. Under hela året har det varit mycket sparsamt med mat 
och nu är matförrådet i princip slut. Även i år har regnet uteblivit och trots att det är januari 
har mycket lite regn kommit, bara i form av små skurar. Normalt kommer regnet i november. 
Detta gör det svårt att förbereda sådd och plantering. Den nysatta majsen, som är basfödan 
och oerhört viktig, börjar bli brun och kan torka bort om det inte kommer regn. Detta är för-
ödande för familjerna som är helt beroende av vad deras skördar ger dem. Redan i juli berät-
tade man, att det kommer att bli problem med vatten eftersom det regnat för lite.  

Köerna var långa för att få träffa oss och ansöka om hjälp. Svårast var det att se barnen. De 
var magra, smutsiga och håglösa.

http://www.ffbb.se/
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“Här har fortfarande inte kommit 
något regn. Detta år kommer vi att få 
hunger. Mycket hunger. Systrarnas 
majs håller på att torka. Vår också. 
Och våra grannars likaså.” 

Padre Vítor Manuel Lamosa Pereira, Lifidzi 

Grannlandet Malawi har samma svårigheter. Där har dock har regeringen en ”vattenbuffert” 
som delas ut i en krissituation. Denna ”fallskärm” finns inte i Mocambique. 

Genderprojektet 
En kort rapport har redan skickats ut till er alla. Som framgår har projektet mottagits mycket 
positivt och både systrarna och prästerna är mycket engagerade, likaså de utsedda nyckel-
personerna i byarna som ska stödja flickorna. Under tre dagar genomförde Daniel Gustafs-
son ett utbildningsprogram som omfattar barnkonventionen, kvinnokonventionen och 
mänskliga rättigheter för nyckelpersonerna. De kommande workshoparna kommer att be-
handla dessa mycket viktiga frågor.  

Schemaläggning och planer för nästkommande halvår är omarbetade då det har blivit en 
förskjutning i programmet. Det är svårt att få planeringar att hålla under de omständigheter 
som råder i området. 

 
Möte med byledarna   

Utbildning  - Syster Evelina och Daniel

Flera flickor bekräftar problem med sina lärare, som antingen kräver sexuella tjänster eller 
pengar för att ge godkända skolresultat. Ett par av våra skolflickor har varit utsatta för detta. 
Händelserna är anmälda till rektorn och krafttag kommer att göras. Vi följer upp detta. 
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T-shirts delas ut till skolflickor och nyckelpersoner som ingår i projektet, här till Syster Olimpias team 

Fadderbarnsprogrammet 
Flera barn med familj kom till klostret för att träffa oss. Eftersom vi gjorde en omfattande 
rapport på alla i augusti hade vi bara kallat några barn som behövde följas upp extra. Men 
många kom och flertalet ville särskilt tacka för julgåvor till familjen. Familjerna hade fått ris, 
socker, olja och salt. Stor tacksamhet visades. Två barn har utgått men två nya barn med 
extremt svåra förhållanden har skrivits in i programmet.  

Två solskenshistorier från Lifidzi 

 

 

Fernando, som nu hade fått ut sin lärarli-
cens kom för att visa upp den. Han var 
oerhört tacksam och glad. Fernando har 
fått arbete och kan nu hjälpa sin familj i 
Lifidzi. 
 

 
 
En överlycklig ung man med sin lärarlicens. Fer-
nando är den förste i sin släkt som har en utbild-
ning. Stort tack till Fernandos fadder som stött 
honom så att hans dröm har gått i uppfyllelse.

 
Helen och hennes två barn blev inskrivna i fadderbarnsprogrammet 1997 då Helenas man 
just avlidit av aids. Hon var förtvivlad, mycket sjuk och fick den tunga bördan att försörja alla 
sina barn själv. Vi har följt Helena och barnen och vi har sett hur hennes förhållanden har 
förbättrats efter hand tack vare stödet från fadderbidraget. 2011 besökte en av barnens 
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faddrar familjen. Fadderfamiljen erbjöd Helena kycklingar för uppfödning. Sedan dess har 
hon utökat sitt lilla företag. Förutom kycklinguppfödning säljer hon grönsaker.  

I augusti 2015 träffade vi henne igen. Hon 
var mycket nöjd med sina affärer men hade 
en önskan, att ha en cykel. Helena måste gå 
till fots och det är 2 x 15 km för att köpa in 
varor till ett lågt pris vid gränsen till Malawi. 
Varorna var tunga att bära hem. En av våra 
medlemmar fick höra historien och har bi-
dragit med pengar till en cykel. I ett utveckl-
ingsland är en cykel ett viktigt transportme-
del och en väg ur fattigdomen. 
 
 

 
Helena med sin cykel. Tack till FBB:s medlem som bidragit 
med pengar.

Mödrahemmet 
Mödrahemmet som FBB byggt 1998 har inte underhållits sedan dess. Madrasserna var ut-
slitna och det fanns inga lakan kvar. Det var en önskan med hög prioritet att få hjälp med 
upprustningen. Till styrelsens glädje erhöll FBB ett bidrag på 10 000 kr från Erikshjälpen i 
Kristianstad samt 9 000 kr från enskild medlem.  Med de pengarna har vi kunnat rusta upp 
både byggnaden och skaffa nya madrasser och sängkläder. Då vi kom var målningsarbetet 
redan igång och nya madrasser hade köpts in. Nu är mödrahemmet fräscht och hygieniskt 
igen. 
 

 
Utvändig målning påbörjad 

 
Invändig målning färdig och nya gardiner och madrasser

Kläder till nyfödda 
Vid vårt senaste besök i juli/augusti fick vi veta att mammorna inte har några kläder till sina 
nyfödda. De sveper in sina barn i smutsiga trasor; inget som värmer då det är kallt. Genom 
”Kakbanken” i Kristianstad erbjöd Kersti Palmgren och Inger Svanell sig att hjälpa till med 
detta. Kersti är engagerad i bistånd i Zimbabwe och leder en kvinnogrupp som stickar baby-
kläder. FBB fick två stora kassar med underbara, mjuka och värmande små plagg som skall 
delas ut till de nyfödda. Vidare hade vårt upprop på facebook hörsammats, så vi fick även 
små sydda fina plagg, som vi kunde ta med oss till Lifidzi. 
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Liten nyfödd flicka som får en varm och skön tröja. Mamma 
och sjuksköterskan. Flickan är ca 6 timmar gammal 
 

 
Två stora kassar med babykläder kom med till Lifidzi

Förskolan Ana-Maria, Vila 
Byggnationen av FBB:s förskola har pågått länge och tack vare ett bidrag på 20 000 kr från 
Erikshjälpen i Kristianstad kunde allt bli klart för invigning. Invigningsdagen var en stor dag 
som planerades och förbereddes flera dagar i förväg. Inbjudan hade gått ut till bl.a. utbild-
ningsdepartementet, socialnämnden, personalen som skall arbeta där, mammor och barn m 
fl. Vi var ca 60 personer samlade. 

Systrarna var mycket lyckliga över att kunna öppna ytterligare en förskola; det är deras 
tredje förskola i Mocambique. En förskola, som FBB renoverat, finns på klosterområdet i 
Munhava. Förskolan Centro Aberto är byggd av World Vision men FBB stödjer med driften 
sedan 2011. Behoven är stora. Förskolan blir en trygg plats för barnen. Vid förskolan kom-
mer de att få kunskap, mat, omvårdnad och en grund för fortsatt skolgång som är oerhört 
viktig. 

Gert-Agne fick äran att klippa bandet och höll ett tal som blev mycket uppskattat. FBB bjöd 
också på en liten måltid. Förskolan har en mycket fin miljö med vackra handsnickrade möb-
ler tillverkade av lokal hantverkare. I slutet av februari öppnar skolan och vi har 12 barn an-
mälda. Det planeras att ta in 25 barn under första året och sedan kan vi utöka. Barnen är 
från 3 års ålder. 

 

http://www.ffbb.se/
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Här förbereds bandet som ska klippas 

 

 
De inbjudna anländer till invigningen 

 
Det finns två inredda undervisningssalar 

 
Festen har börjat

Nytt fadderprojekt ”Förskolan Ana-Maria, Vila” 
FBB:s styrelse har beslutat att öppna ett nytt fadderbarnprogram för de barn som kommer 
att beredas plats på förskolan. Bidraget kommer att användas för att täcka förskoleavgift, 
uniform, utbildningsmaterial, mat och läkarvård.  

Ni som har möjlighet, hjälp oss gärna att 
värva faddrar. Barnen är 3 år. Ni får foto 
och bakgrundshistoria på barnet. Kostna-
den för fadderskapet är lägst 125 
kr/månad. 

 

 

 
Jag är glad för jag får börja på förskolan Ana Maria
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Vi är tacksamma för all hjälp vi kan få. Hör gärna med vänner och släktingar om någon är 
intresserad av att vara med. Tack för att ni vill stödja.  

Har ni frågor kontakta Maj-Gull mail: mocambique@ffbb.se eller ring 046123561. 

Bakprojektet 
I augusti startades bakprojektet som ett mikrolån. Projektet har fungerat bra och gett en god 
förtjänst. Kvinnorna har sålt fina brödbullar till lärare, elever, prästerna, på marknaden m fl. 
Projektet blir vilande under tiden november till mars. Då måste kvinnorna arbeta med sin 
jord för att familjen skall få mat.  Efter det att alla ingredienser var betalda har behållningen 
varit ca 40 USD/månad, en god förtjänst för en fattig kvinna som har många barn att för-
sörja. 

Skolflickorna 
Under året har 20 flickor varit inskrivna. Några av dessa har utgått p.g.a. olika svårigheter i 
deras liv. Några flickor klarade inte sin årskurs. Det är 
stränga regler, är man sjuk vid ett prov missar man alla 
andra tillfällen och får då automatiskt gå om. Som nämnts 
tidigare blev några flickor utsatta för sexuella trakasserier. 
En lärare krävde pengar för att godkänna en flickas betyg. 
Eftersom hon inte kunde betala får hon nu gå om. Krafttag 
mot detta kommer att tas under våren.  

Flickorna behöver det stöd som de får genom Genderpro-
jektet. För att ytterligare stödja dem kommer en samtals-
grupp att bildas. Systrarna är sammankallande och kom-
mer att ge stöd och råd.  

Flera flickor har tillkommit p.g.a. Genderprojektet. Det 
känns verkligen sporrande att så många har hörsammat 
budskapet och frivilligt anmält sitt intresse till fortsatt 
skolgång. 2016 har vi 33 flickor inskrivna i programmet. Vi 
kommer också att ha ett samarbete med rektorn vid hög-
stadieskolan i Lifidzi. 

Förskolan Centro Aberto 
För närvarande är 100 barn inskrivna och syster Madalena har lämnat en kort rapport. 

Sedan förra året har vi öppnat familjeförstärkande program för föräldrarna och jag fick möj-
lighet att närvara vid ett möte. Olika ämnen berörs som ger familjerna upplysning om barns 
rättighet, behov, omvårdnad, läkarvård, medicin m m. 

FBB kämpar för att kunna bidra med drift och mat till barnen. Just nu är maten slut. Majs, 
bönor och ris behöver köpas in.  

 
En av de nya flickorna som är inskriven för stöd i 
projekt skolflicka ”Utbildningsfonden” 

mailto:mocambique@ffbb.se
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Familjestärkande program; möte med föräldrar till barn Centro 
Aberto 

 
Några av mammorna 

Sömnads- och alfabetiseringsutbildningar 
Vid vårt besök i augusti inköptes symaskiner och material, men tyvärr har öppningen av 
verksamheten fördröjts pga. dödsfall.  

Som tidigare nämnts kan inte kvinnorna delta under november till mars pga. arbetet med 
sådd och skörd. Kurserna kommer därför att starta upp i mars. Många kvinnor står på vänte-
lista för att delta. 

Jordbruks- och sanitetsprojektet 
Jordbruks- och sanitetsprojektet är ytterligare ett efterlängtat projekt, och lokalbefolkningen 
frågar oss varje gång när projektet kan börja. Ansökan om bidrag för etapp 1 är insänt till 
Rotary Global International, och ansökan är under behandling. Troligen kommer en del kom-
pletteringar att behövas. Vi håller tummarna för att Global International skall godkänna an-
sökan så att projektet äntligen kan komma igång snarast. Behovet är stort, som framgår av 
vår information. Rotary i Kristianstad, tillsammans med FFBB, blir ansvariga för genomföran-
det av projektet.  

Tack 
Återigen varmt tack för att du vill vara med och göra skillnad; ditt stöd betyder mycket. Utan 
ert stöd hade det inte varit möjligt att genomföra våra projekt. Vi är mycket tacksamma för 
att ni hörsammat de upprop vi gjort under 2015. Era bidrag har gjort att viktiga projekt  kun-
nat fullföljas. Tack också till alla er som skickar uppmuntrande mail och som följer oss på 
Facebook. Våra Systrar I Lifidzi vill tacka er alla. ”Från djupet av våra hjärtan vill vi tacka för 
allt det arbete ni gör och för alla uppoffringar från FBB:s medlemmar, faddrar och sponsorer. 
Syster Regilda” 

Har ni frågor är ni välkomna att höra av er till info@ffbb.se eller ring 046 123561 

Med vänlig hälsning 

Föreningen FÖR BARNENS BÄSTA genom 

Gert-Agne Gustafsson, ordförande 
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