ÅRSRAPPORT från barnhemmet Lar Siloe, Munhava, Beira,
Mocambique
Översänder här en årsrapport till styrelsen för FFBB och till er, bästa faddrar, som stödjer våra
barn vid barnhemmet Lar Siloe.
I barnens namn vill jag uttrycka min stora tacksamhet för alla ansträngingar ni gör för att hjälpa
barnen vid Lar Siloe. Barnhemmet är viktigt för barnen, där de får en god uppväxt. Vi arbetar
hårt för att tillgodose allas behov.
Då det gäller att ge den bästa utbildning till barnen under år 2015, har vi gjort stora
ansträngningar inom detta område. Vi har deltagit i skolmöten och samlat in barnens resultat
efter varje kvartal. Detta gäller barnen som går i grundskola, på gymnasiet och på
högskoleförberedande linjer.
Under år 2015 känner vi, att vi har lyckats erbjuda barnen det pedagogiska material som
respektive skola önskar. På så sätt har vi skapat de bästa förutsättningarna för dem.
Barnen vid barnhemmet har gått i olika skolor utspridda i Beira, d v s statliga skolor. Men flera
högstadieelever går på skolan Saint Joseph. Skolan tillhör katolska kyrkan och är belägen på vårt
klosterområde här i Beira.
Jag vill gärna berätta vad era bidrag har använts till, nämligen:
1) Inskrivningsavgift för läsåret
2) Skriv- och räkneböcker och annat som är nödvändigt för skolarbetet
3) Kostnader förenade med prov
4) Forskningspapper för visst skolarbete
5) Uniform
6) Skolväska
7) I förekommande fall medicin och läkarbesök
8) Alla barn har också fått var sitt paraply

Vi är glada över att majoriteten av barnen har klarat sina studier bra och blivit uppflyttade.
Endast åtta (8) barn måste gå om sin årskurs. Vi är också glada över att många barn tar till
sig det som vi försöker förklara för dem, nämligen hur viktigt det är att sköta sina studier
och få bra betyg. Då öppnas helt andra möjligheter för dem i livet.
Några av våra barn har hämtats hem av släktingar. Av olika anledningar vill de att barnen flyttar
tillbaka hem. Vi måste tillmötesgå dem. Först har vi samtal och därefter får anhöriga en
betänketid för att sedan kunna ta ett slutligt beslut.

Fem (5) ungdomar har under år 2015 fyllt 18 år. Dessa har integrerats med sina anhöriga. Som
ni känner till flyttar ungdomar från barnhemmet det år de fyller 18. Under barnhemstiden har i
stort sett alla barn kontakt med sin s k familj. Lördag eftermiddag till söndag eftermiddag
tillbringar de hos familjen. Det är mycket viktigt så att barnen inte tappar kontakten med det
afrikanska samhället och sin familj.
Ungdomar som lämnar oss för att flytta hem får stöd till sina studier. Det är överenskommet att
ungdomarna, som är vuxna, skall hålla kontakt med oss Systrar. Om så är fallet får de alla
utgifter betalda som är förenade med deras skolgång t o m avslutad 12:e klass.
För år 2016 ber vi för att ungdomarna skall ha framgång i sina studier. Då barnen skrivs ut får de
en väska med kläder, skolmaterial, skolväska och andra nödvändiga artiklar. Det är viktigt att de
förstår att om de skall få ett yrke måste de fortsätta med sina studier som blir vägen till deras
självständighet.
Detta år börjar terminen den 5 februari 2016. Jag ber att barnen i hemmet växer i alla aspekter
som krävs i samhället, så att de i framtiden inte stöter på svårigheter och att de kan finna sig
tillrätta och leva tillsammans med andra, både familj och samhälle.
Till sist vill vi be om ursäkt för att jag presenterar min rapport mycket sent. Jag vill också be om
ursäkt för att rapporterna för varje enskilt barn dröjer. Just nu försöker vi prioritera detta
arbete. Vi har alltid mycket arbete i slutet av året t ex arbete som skall redovisas för vår Moder i
Paris. Slutresultaten för barnen kommer sent från skolan, ibland inte förrän i janauri och vi vill
ju gärna kunna presentera dem för er.
Återigen mitt innerliga tack till faddrarna för ert stöd till barnen. Jag önskar styrelsen för FBB en
god fortsättning i ert dagliga arbete.
Lar Siloé januari 2016
Ir. Maria Rafael
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