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”Liksom i övriga Afrika har Lifidzi drabbats av torka 

och för andra året i rad har man har inte fått någon 

skörd av majs och bönor. Majs kräver mycket vatten 

under blomningen och utan vatten torkar plantan 

bort. Vi såg stora fält av torkade majsplantor då vi 

färdades de 25 milen från Tete till Lifidzi”. 

 FFBB, augusti 2016 

http://www.ffbb.se/
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1. Inledning 

På uppdrag av styrelsen utfördes en uppföljningsresa till Mocambique under tiden 26 juni – 14 juli av Gert-
Agne och Maj-Gull Gustafsson samt projektansvarig för Gender-projektet, Daniel Gustafsson. I uppdraget 
ingick att avsluta och utvärdera vårt Sida-stödda Gender-projekt samt att följa upp och granska övriga pro-
jekt i Lifidzi, Vila och Munhava. 

Vi var uppmanade att iaktta försiktighet, och på flera ställen var vägspärrar upprättade med kontroller av 
såväl polis som militärpolis. I de provinser vi arbetar, Tete och Sofala, är den politiska situationen instabil 
och stridigheter mellan regeringstrupper och opposition pågår.  

Det är både viktigt och också nödvändigt att följa upp FFBB:s projekt. Under besöken får vi bekräftat att 
FFBB:s insatser når fram och får den effekt som vi förväntar oss. Besöken är också viktiga för vår samarbets-
partner då vi får möjlighet att diskutera vad vi kan förbättra, ändra på och utveckla. Det är inte alltid lätt att 
kommunicera via mail och sms. I Lifidzi och Vila har systrarna begränsad tillgång till internet medan det i 
Munhava för det mesta fungerar, men även där har det varit problem.  

I Lifidzi diskuterade vi hur Gender-projektet skall fortsätta och hur vi kan hjälpa kvinnorna. Kvinnorna är 
mycket utsatta; flertalet är ensamstående med 4-8 barn och har ingenting att leva av. Redan vid besöket 
2015 diskuterade vi möjligheten att starta mikrolån, varför vi började med ett bakprojekt. Här har vi god 
hjälp av syster Evelina som tidigare arbetat med både utvecklingsprojekt och mikrolån i Indien under många 
år. Många goda idéer och förslag framkom.  

Det är en stor förmån för oss att få uppleva och ta del av alla positiva förändringar. Det är obetalbart att få 
se glädjen hos kvinnor som lyckats med sina mikrolån, hos ungdomar som klarar av sina studier och hos 
ensamstående mammor som får stöd till sina barns skolgång. Det är upplevelser som sitter kvar på våra 
näthinnor och som vi efter bästa förmåga försöker dela med oss av genom skrivna ord till er generösa och 
trogna givare. Tack vare er och vårt goda samarbete med systrarna gör vi tillsammans en fantastisk insats 
och ni bidrar till att göra skillnad! 

Under våra resor träffar vi många starka, men också väldigt trötta och slitna kvinnor. Vi möter kvinnor som 
inte vill annat än att kunna försörja sig och sina barn, ge barnen mat för dagen och låta dem gå i skolan. Vi 
får också ta del av tragedier. Vid varje besök i Lifidzi är det barn eller mammor som inte går att rädda. Vi har 
förstått att många inte inser när de behöver läkarvård och mediciner. De kommer till läkaren när det är för 
sent. Därtill har området drabbats av torka, och den lilla skörd de tidigare fått har uteblivit. Människor sväl-
ter och många dör i onödan. 

 

 

Många, många kvinnor saknar utbildning och de mest basala kunskaperna om 
fertilitet och barnafödande. Många gånger är det deras familj och deras män som 
avgör hur deras liv skall formas. Förväntan och kravet på att föda många barn, 
framförallt söner, ska i första hand uppfyllas.  

 

Alla uttrycker en stor tacksamhet till medlemmar, faddrar och sponsorer i FFBB. Ni räddar liv och inger hopp 
och framtidstro under svåra förhållanden. Ni stärker flickornas och kvinnornas ställning i samhället. FFBB är 
den enda organisationen som ger stöd till området Lifidzi. 

Här nedan kommer redogörelser för de olika pågående projekten. 

2. Insamlingen ”Mat till Lifidzi” 
Tack alla ni som bidragit och som fortfarande bidrar med pengar till majs. 

Liksom i övriga Afrika har Lifidzi drabbats av torka och för andra året i rad har man har inte fått någon skörd 
av majs och bönor. Majs kräver mycket vatten under blomningen, och utan vatten torkar plantan bort. Vi 
såg stora fält av torkade majsplantor, då vi färdades de 25 milen från Tete till Lifidzi.  
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Under vår vistelse i Lifidzi kom många hungrande familjer för att be oss om hjälp. Varje dag kom ett 50-tal 
mammor och åldringar. Familjerna lider av kronisk matbrist och man räknar med att mer än hälften av bar-
nen i Mocambique är småväxta p. g. a. undernäring. Vi såg stor frustration bland människorna. Det är svårt 
att sätta ord på och beskriva hur det känns att se nöden och hur vi skall kunna ge hopp om en framtid då 
situationen är så svår. Padre Vitor berättar att i år kunde han endast skörda två säckar bönor mot normalt 
45 säckar. Bönor är en viktig proteinkälla.  

 
Av insamlade medel har vi vid tre olika tillfällen överfört pengar 
samt överlämnade vi pengar till systrarna och köpte majs på 
plats. Det har blivit många säckar majs till hungriga magar tack 
vare vår insamling och er generositet. Systrarna prioriterar 
barnfamiljer, mammor som är gravida och som ammar samt 
åldringar. 50 kg majskorn räknar man med skall räcka till en 
familj på 5 personer under en månad.  

Familjerna vi träffade försökte vi ge hopp inför framtiden. Vi talade om det kommande jordbruks- och sani-
tetsprojektet som vi ser fram emot att kunna starta under hösten. Bland människorna fanns en förtvivlan 
och uppgivenhet som är direkt kopplad till de stigande priserna och bristen på mat. Jämför vi med vårt sen-
aste besök juli 2015 så hade växlingskursen från USD till MTC stigit med nästan det dubbla. Alla talade om 
utebliven skörd. Värme och brist på regn gör också att floden sinar och tillgången på vatten blir liten.  

3. Mödrahemmet 
Det var med glädje vi besökte och såg hur fint mödrahemmet hade blivit efter ommålning och inköp av nya 
madrasser och lakan. Stort tack till Erikshjälpen i Kristianstad och bidrag från FFBB- medlem! Det är viktigt 
att man försöker skapa en så hygienisk miljö som möjligt för mammorna. Mödrahemmet fyller en viktig 
funktion. Möjligheten till att komma några dagar innan mamman skall föda samt att mammor och barn får 
uppsikt någon dag efter förlossningen, har gjort att mödra- och barnadödligheten sjunkit. Dock är det fort-
farande många mammor som föder hemma med hjälp av medicinmannen. Oftast är utgången dålig. Vi fick 
en förfrågan om hjälp till inköp av 40 filtar. För tillfället finns inga filtar, och som ni känner till är det kallt i 
Lifidzi, nattetid ca 10 grader. Mammorna har bara kapulanor att svepa om sig och sitt nyfödda barn. En filt 
kostar ca 10 USD.  

 
Stöd gärna vår insamling till filtar 90 03 36-9. Märk talongen med ”Filtar”. 
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4. Akutfonden 
Vi träffade flera mammor som kom för att hämta mjölkersättning till 
sina små barn. Tacksamheten är stor, och sedan fonden startades har 
vi räddat många liv.  

Här träffar vi mamma Julia med sina tvillingpojkar. Mamman berättar 
att mjölkersättningen har räddat hennes pojkar. FFBB bidrar med 100 
USD per månad. För tillfället är 30 barn inskrivna i programmet. 

 

 

 

 

5. Stickade babykläder 
Stort tack till ”Kakbanken” i Kristianstad, Inger Svanell, Kersti Palmberg och alla andra fantastiska kvinnor 
som har stickat och sytt underbart fina tröjor, byxor, mössor och små varma filtar som vi överlämnade till 
systrarna. De fattiga mammorna äger bara tygskynken som de lindar sina barn i.  

Eftersom vi fick resa med 46 kg per person blev det två stora resväskor med enbart babykläder. Vi delade ut 
till behövande under besöket och resten överlämnades till systrarna Olimpia och Vinaya. Syster Vinaya ar-
betar som sjuksköterska vid ett sjukhus i Lichinga och kommer ofta i kontakt med nyblivna mammor. 

 
Babykläder överlämnas. 

 
Överlycklig mamma som får en uppsättning kläder till sin 
son

6. Utbildningsfonden 
Parallellt med Gender-projektet startades en utbildningsfond för att ge flickor en möjlighet att fortsätta stu-
dera så de får en grundutbildning, d v s 12 års skolgång. För närvarande stödjer vi 40 skolflickor med bidrag 
dels från personliga faddrar och dels från utbildningsfonden. 

Vi träffade flertalet av flickorna och det är oerhört glädjande att få ta del av deras lycka över att få studera. 
Många av dem kämpar för att klara av att få godkända betyg. Eftersom analfabetismen är hög bland de 
vuxna talas endast lokalspråket chichewa i hemmet. Vi träffar väldigt få vuxna som talar portugisiska och 
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det gör det svårt att kommunicera med flertalet av ”våra skolflickor”. Vi behöver ständigt någon som tolkar. 
Vi hade flera samtal med rektor Maria som tillsammans med syster Olimpia kommer att följa upp skolflick-
orna. Det gäller även våra fadderbarn som börjat högstadieskolan.  

Två av skolflickorna var gravida, men vi arbetar med att försöka hjälpa dem att återuppta sin skolgång efter 
förlossningen. En annan skolflicka fick en liten dotter i slutet av 2015 och kunde inte återgå till sina studier 
2016. Men även denna unga mamma kommer att ges möjlighet att återuppta sin skolgång 2017. Det är 
mycket viktigt att uppmuntra flickorna till fortsatt skolgång trots att de genomgått en graviditet. Flickorna 
skäms och det tar emot att gå tillbaka till skolan. Men vi har flera i programmet som fortsätter trots att de 
har fött barn och det blir en positiv inverkan på andra. Några av dem studerar nu vid universitet och vi ser 
hur deras självförtroende stärks. (se vidare separat rapport om Gender-projektet).

7. Mikrolån  
Det var mycket glädjande att se utvecklingen av brödprojektet som 
drivs som mikrolån. Idag bakar tre kvinnor. Beatriz är huvudansvarig 
för gruppen. Kvinnorna säljer sitt bröd på marknaden, och de berät-
tar att brödet tar snabbt slut. Ett bröd kostar 20 öre. Redan efter 
några veckors arbete med brödbaket har de betalat av sitt lån (in-
gredienser samt förbrukning av el) och de har sin egen lilla verksam-
het. Förtjänsten är god. I genomsnitt tjänar kvinnan mer än 50 
USD/månad och således lika mycket som minimilönen i landet. Då 
arbetar hon i regel inte alla dagar i veckan och har en kortare ar-
betsdag då hon bakar och säljer. En del av inkomsten sparas på ett 
bankkonto. 

 

 

 
Syster Evelina introducerade andra typer av mikrolån.  Vi träffade Isaura och förklarade för henne hur ett 
mikrolån fungerar. Hon blev mycket intresserad och berättade att hennes man inte bidrog med någonting till 
försörjningen av deras fem barn. Påföljande dag återkom hon, nu tillsammans med mannen Estavao. Även 
han var intresserad. De fick sin anteckningsbok och skrev under hur mycket de hade lånat, ca 20 USD, och 
en avbetalningsplan. I planen ingår att spara en slant på banken som kan användas till jul för att köpa mat 
och något extra till barnen. Paret bestämde sig för att investera i potatis då de har en liten bit mark som de 
kunde undvara, och där de kan plantera lite extra och sälja. I övrigt köper man billig potatis vid gränsen till 
Malawi. Potatisen säljer man sedan på marknaden i Lifidzi. Paret lovade att rapportera till syster Madalena 
en gång i veckan. 

Tack vare bidrag från Kakbanken i Kristianstad överlämnades en fond för mikrolån till Lifidzi. Om lånen ut-
vecklas väl kommer den att utökas. I skrivande stund har vi fått veta att ytterligare tre kvinnor har fått 
mikrolån. 

8. Sömnad för fattiga och utsatta kvinnor 
Vi har tidigare informerat om att sömnadsutbildningen blivit fördröjd. Styrelsen är väldigt glad över att 
meddela att sömnadsutbildning nu är i full gång. 14 kvinnor är inskrivna. En skräddare från Lifidzi undervisar 
fyra dagar i veckan. Skolflickor från högstadieskolan, 38 st. i årskurs 8, 20 i årskurs 9 och 26 i årskurs 10, 
uppdelade i olika grupper och vid olika tillfällen, får nu undervisning i broderi. Projektet är mycket efter-
längtat och har tagits emot med öppna armar av kvinnorna. 
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Sömnadsutbildning Lifidzi                            Broderikurs för skolflickor 

9. Hiv- positiva mammor 
I Lifidzi är ca 30-40 % av befolkningen hiv- positiva. Flera av våra mammor som har barn i fadderbarnspro-

grammet här hiv-positiva.  Mammorna får bromsmedicin, men det är inte tillräckligt. Medicinen måste 

kombineras med näringsrik mat. Deras allmäntillstånd är mycket dåligt. 

I juli träffade vi flera mammor i behov av näringsrik mat. I april förlorade vi en mamma som efterlämnade 5 

barn, det yngsta knappt två år. För någon vecka sedan fick vi meddelande om att även barnet hade avlidit. 

Tillsammans med systrarna värnar vi om att mammorna skall få finnas till så länge som möjligt för sina 

barn. 

För att finansiera extra mat kommer vi att sälja ”gratulationskort” som ni kommer att kunna beställa. Vår 

förhoppning är att kortet skall finnas tillgängligt på vår hemsida. Där skall ni enkelt själv kunna ”printa” ut 

kortet. Kostnaden, 50 kr/kort, sätts in på vårt 90- konto med markeringen ”Hiv -mammor”. 

Ytterligare ett gratulationskort kommer att finnas till försäljning, där behållningen går till flickornas utbild-

ningsfond. Ett separat utskick gällande detta kommer senare. 

 
Inez, hiv -positiv ensamstående mamma, 8 barn att försörja 
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10. Förskolan Centro Aberto 
Syster Fatima är ansvarig och som tidigare arbetar två förskollärare, två kokerskor, en vakt och en träd-
gårdsmästare vid förskolan. Ca 100 barn är inskrivna, alla med stora behov. Vi bjöds på en fantastisk under-
hållning med sång och dans.  Det hölls även tal av ett av barnen och av förskolläraren Mattias, som har arbe-
tat vid Centro Aberto sedan förskolan öppnades. Alla uttryckte sin tacksamhet över stödet från FFBB till drift 
och mat. Särskilt i år då så många är hungriga, kan barnen tack vare stödet från FFBB få äta sig mätta. Vi 
överlämnade ett bidrag till mat och till en fest, som uppskattades mycket. Syster Fatima är mycket duktig 
och otroligt glad för barnen. Hon framhåller flera gånger att utan FFBB hade förskolans verksamhet inte 
kunnat drivas. Vi noterade att barnen såg glada ut, och det var god ordning i verksamheten. Vi överlämnade 
300 nya tandborstar. De som överlämnades 2015 var redan förbrukade. Stort tack till Bo Agardh och hans 
tandläkare som skänkt 1 000 tandborstar. 

 

 
Syster Fatima och några av barnen Centro Aberto 

 

11. Förskolan Ana Maria, Vila  
Under en dag besökte vi vår nybyggda förskola Ana Maria i Vila, som invigdes vid vårt senaste besök i janu-
ari. Idag är 57 barn inskrivna. FFBB stödjer 13 av dem genom faddrar. Det finns fler barn med stora behov, 
och vi hoppas så småningom hitta faddrar till dessa. Förskolan är välorganiserad med duktiga pedagoger. 
Barnen är uppdelade i två grupper. De som skall börja skolan 2017 går i den förberedande gruppen, medan 
övriga barn går i en separat grupp. Barnen kommer på morgonen och går hem efter ett mellanmål på ef-
termiddagen. Vi hann intervjua och följa upp ”våra” barn, och rapport till berörda faddrar kommer så små-
ningom.  

Förskolan har stort behov av ett kök. Idag tillagas maten med endast ett provisoriskt tak som skydd. Till vår 
glädje erhöll vi i maj månad ekonomisk hjälp från Östermalmskyrkan i Kristianstad, och nu är ritningar fram-
tagna och byggnationen skall påbörjas i höst. Stort tack till Östermalmskyrkan.  

Förskoleverksamhet är oerhört viktig för barnens stimulans och utveckling. I de fattiga familjerna finns inte 
tid för barnen, det handlar enbart om överlevnad och att försöka få mat för dagen. Barnen får klara sig 
själva och lever oskyddat.  Det känns rätt att satsa på små barn och stimulera till fortsatt skolgång. 
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Barnen Förskolan Ana Maria 

 

FFBB överlämnar barnkonventionen på portugisiska till 
syster Lufinda 

 

19. Familjestärkande program  
Familjestärkande program initierades under vårt besök 2015. Regelbundna sammankomster sker idag med 

mammor och pappor (om pappor finns) som har barn vid förskolorna Centro Aberto och Ana Maria samt 

vårdnadshavare för fadderbarnen i Lifidzi och Munhava. Främst handlar programmet om att stärka mam-

mornas ställning. De saknar också de mest basala kunskaper, t ex att sköta barnens hygien, ge stöd i skolar-

betet, förstå när läkarbesök måste göras etc., varför programmet också tar upp detta. Systrarna har fått 

mycket positiv respons på programmet. 
  

12. Jordbruks- och sanitetsprojektet 
Vi hade ett mycket givande möte med systrarna, prästen och representanter från Rotary- klubben i Chimoio, 
Mr Carlos och Instituto de Investigação Agrária de Moçambique, Mr Manuel, gällande det kommande jord-
bruks- och sanitetsprojektet. Alla var enormt glada och tacksamma över att det äntligen skall komma till 
stånd ett projekt som på sikt kan gynna alla människorna i de 18 byarna. Efter söndagsmässan informerade 
vi befolkningen om projektet och vi fick positiva reflektioner från besökarna: ”Stort tack, ni har inte glömt 
oss, vi behöver gödning och vatten så att våra skördar kan öka och vi inte behöver svälta”.  

 



 
FÖR BARNENS BÄSTA 

 

Sida: [9]    

  
Syster Olimpia, Mussa och Maj-Gull informerar om resultatet av Gender-projektet och det kommande Jord-
bruks- och sanitetsprojektet inför en fullsatt kyrka, ca 1 000 personer. 

I skrivande stund väntar vi på det slutliga beskedet från Rotary International. Vi har fått ett positivt för-
handsbesked så vi hoppas att projektet snart kan komma igång. Ansvarige Göran Anderberg, Kristianstad 
Rotaryklubb, har arbetat intensivt för att färdigställa ansökan och han håller oss informerade om vad som 
händer. Befolkningen uttryckte stor tacksamhet och förväntan är hög.  

13. Universitetsstuderande 
Vi fick möjlighet att träffa de flesta av våra universitetsstuderande. I Tete träffade vi bland annat Estavao 
som studerar geografi och historia. Om allt går som planerat erhåller han sin licentiatexamen nästa år. 
Estavao har varit vårt fadderbarn sedan han var 3 år gammal. Han hittades övergiven, man har ännu inte 
hittat någon anhörig, och stödet från FFBB har blivit hans räddning.  

Vi träffade även Salmina i Maputo. Hon studerar pedagogik och även hon kommer att erhålla sin licentiat- 
examen nästa år.  

Elfrida, Abembola, Hilaria, Antonia och Hortencia Herculano träffade vi i Beira. Elfrida och Hilaria studerar 
till sjuksköterskor, Abembola går en ingenjörsutbildning i datorteknik, Antonia studerar ekonomi och mana-
gement och Hortenica Herculano juridik. Av dessa erhåller Hortencia sin licentiatexamen nästa år. Övriga 
har några/något år kvar på sina utbildningar.  

Tyvärr träffade vi inte Hortencia Boaventura, som studerar religion och pedagogik, eftersom hon var uppta-
gen med att förbereda sig inför att försvara sin uppsats. Examen är planerad under hösten och hennes stöd 
kommer att upphöra fr.o.m. 1 januari 2017. Så här långt har hon uppvisat mycket goda resultat. 

Det är mycket positivt att träffa ungdomarna. Deras utveckling har varit påtaglig sedan de påbörjade sina 
högre studier. De uttrycker sig lätt och är öppna och trevliga. Framför allt är de mycket tacksamma över att 
ha fått en möjlighet till utbildning. De är väl medvetna om att de har en stor förmån. Alla framför sitt tack 
till respektive sponsor.  Rapporter till berörda faddrar har skickats.
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Hilaria med sin dotter Assa och Elfrida, båda är sjuksköterskestudenter som får stöd via faddrar i FFBB. 

14. Fadderbarnsprojektet Munhava 
Vi träffade flertalet av barnen i programmet. Vi kan se att barnen har en god utveckling och att de familjer 
som varit med några år har fått det bättre. Fadderbarnsprogrammet gör skillnad inte enbart för barnet som 
får en skolgång utan påverkar hela familjen. Någon mamma har mikrolån vilket bidrar med ytterligare för-
bättringar. Barnen uppvisar goda skolresultat och vi har något barn som i år avslutar årskurs 12. Alla faddrar 
kommer att få enskilda rapporter om sitt barn. 

15. Fadderbarnsprojektet Lar Siloe 
Här har vi flera äldre flickor och pojkar, många har vi följt sedan de kom till barnhemmet 2005. Generellt ser 
vi en mycket god utveckling och barnen får en god omvårdnad. Man ser till vad det enskilda barnet behöver. 
De barn som behöver extra stöd får den hjälp som de behöver. Kosten är näringsrik och barnen växer så det 
knakar. De är öppna och trevliga och vi kan med lätthet samtala med barnen, oavsett ålder. Alla förstår por-
tugisiska och barnen kan föra en dialog utan problem. Vi ser hur stor skillnad det gör att få god omvårdnad, 
stöd och ordentlig kost. I jämförelse med barnen i Lifidzi är skillnaden enorm. Vi kommer att skicka rapport 
till respektive fadder senare i höst.  

Det som på sikt kan påverka vår insats är att den spanska organisationen, som också stödjer barnhemmet, 
kommer att öppna en studiefond för alla barn som fyller 18 år. Därmed skulle FFBB:s åtagande automatiskt 
avslutas då barnet fyller 18 år. Just nu pågår diskussioner och vi är lovade besked i god tid före 2016 års ut-
gång. 

16. Mikrolån 
Mikrolånen i Munhava utvecklas mycket positivt. Tack vare en donation från en av våra medlemmar och 
bidrag från Kakbanken har fonden utökats. För tillfället finns 65 kvinnor inskrivna som låntagare. 

Vi träffade Ana som går på högstadiet. Ana bakar 
småkakor som hon säljer till sina klasskamrater och 
på så sätt finansierar hon sin skolgång. En av kvin-
norna i programmet, Maria, säljer byggmaterial och 
elektrisk utrustning. På så sätt finansierar hon sina 
fyra barns skolgång. Det blir också en slant över som 
sparas till jul. De är mycket glada och tacksamma för 

lånen. Mikrolån är en otroligt viktig insats. De stär-
ker kvinnan och hon blir självförsörjande och kan 
hjälpa sin familj. 

 
 



 
FÖR BARNENS BÄSTA 

 

Sida: [11]    

 

 
Ana och Maria som båda uppbär mikrolån

17. Datorutbildning, sömnad och matlagning. 
Varje år avslutar flera ungdomar sin grundutbildning i datorkunskap. Vi fick möjlighet att träffa både läraren 
och några av eleverna. Det finns ett stort behov av den typen av utbildning i Beira, och verksamheten fyller 
en viktig funktion. Verksamheten är sedan en tid tillbaka självgående och inte längre beroende av stöd från 
FFBB.  

Vi var efterlängtade av kvinnorna vid det sociala centret i Munhava som FFBB byggde 2002. Dans och sång 
mötte oss. Idag, 14 år senare, fyller verksamheten en fortsatt viktig funktion. Under åren har många kvinnor 
fått chansen till utbildning och blivit självförsörjande.  Centret får till viss del stöd från FFBB men är i princip 
självförsörjande. Syster Evelina har ansökt om bidrag för bl.a. matlagningskurserna. Att köpa ingredienserna 
kostar pengar och de fattiga kvinnorna har inte den möjligheten.  

Alla deltagare betalar en mindre avgift varje månad för sin utbildning. Det gäller datorutbildning och söm-
nad. Syster Evelina har noterat att om kvinnorna själv betalar, om än mycket litet, ser de utbildningen ur ett 
annat perspektiv. Den blir mer värdefull och man sätter större värde på den.  

 
Syster Evelina med några av sina elever. 
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För Barnens Bästa är en ideell bi-
ståndsorganisation som ger effektiv 
hjälp och arbetar efter barnkonvention-
ens intentioner. 

 

 

Syster Evelina har även önskemål om att starta ett brödprojekt, liknande det som vi nu har i Lifidzi. Projektet 
skall då drivas som mikrolån. Vi inväntar just nu kostnadsförslag för den utrustning som krävs för att starta. 

18. Stöd till Celso och Efraim 
Stöd har lämnats till två ungdomar: Celso som studerar till ingen-
jör (mecatronica) och Efraim som studerar juridik vid Zambeze 
universitet i Beira. FFBB har gett ekonomisk hjälp till betalning av 
årsavgiften till universitetet. Båda har nu avslutat sin examen och 
söker arbete. De kom för att framföra sitt tack och vill att vi vida-
rebefordrar hälsningar och tack till FFBB i Sverige. De är mycket 
tacksamma för den chans de fått. 

 

                                                                                 

 
Celso är färdig ingenjör 

  

19. Avslutning 
Resan var mycket givande och uppskattad, ett intensivt arbete och fulla dagar. Vi är glada över att allt gick 

bra trots att vi råkade ut får några små missöden. Under färden mellan Tete och Lifidzi blev vi attackerade 

med stenar och vindrutan spräcktes, och i Munhava blev en av oss hundbiten. Men som tur är fanns rabies-

vaccin att tillgå. Vi blev som alltid mycket väl omhändertagna.  

Under hösten har vi två föreläsningar inbokade. Känner ni någon som vill veta mer om vårt arbete kan ni 

kontakta info@ffbb.se. Vi är angelägna om att kunna hjälpa befolkningen i Lifidzi med ytterligare majs. Vi-

dare vill vi fortsätta att stödja Gender-projektet och utbildningsfonden. Övriga projekt är även de viktiga att 

fullfölja, bl.a. stöd till förskolorna Centro Aberto och Ana Maria.  

Återigen vill vi tacka alla för ert stöd och uppmuntrande mail som kommit till styrelsen. Utan ert stöd hade 

vi inte kunnat genomföra vårt arbete.  

Varmt välkomna att stödja vår verksamhet. Du kan enkelt bidra genom en insättning via vårt 90-konto 90 

03 36-9, via hemsidan PayPal eller genom att Swisha ditt bidrag till 1233139458.  
Vill du veta mer hör av dig till info@ffbb.se.  
På uppdrag av styrelsen 

Maj-Gull Gustafsson 

www.ffbb.se                                                            
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