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FFBB:s INSAMLING ”KATASTROFHJÄLP TILL MOCAMBIQUE”  

Swish: 1233139458 

Plusgirokonto 900336-9 märk med ”Katastrof Mocambique” 

 
Uppdaterad information 

  

Syster Evelina är förtvivlad. Ett av rummen efter cyklonens framfart 
 
I fredags, den 5 april, fick vi det första sms:et direkt från syster Evelina. 
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Bästa medlemmar, faddrar och sponsorer, 

Styrelsen vill först och främst tacka alla er som bidragit med gåvor. Vi är mycket tacksamma 
och ödmjuka inför allas vilja att medverka till insamlingen. Stort TACK till alla er som delat 
våra inlägg på Facebook, vilket har resulterat i att många utanför FFBB har bidragit. Tack vare 
era bidrag kan vi nu rädda många människor och lindra deras sorg och förtvivlan över det 
som de har förlorat.  Alla insamlade medel går till de som drabbats utan administrativa kost-
nader.  

Utan tvekan är situationen i Mocambique en humanitär katastrof som berör oss alla djupt. 
Vår hjälp behövs mer än någonsin och inte bara just nu som akut stöd, utan över lång tid 
framöver.   

Som ni säkert hört pågår stora internationella och nationella hjälpinsatser. Nyheterna säger 
att FN rapporterar att man har fått in mindre än 10 % av de pengar som fordras för att kunna 
hjälpa alla drabbade. Stora områden av den odlingsbara marken står under vatten. I april är 
det skördetid men nu har familjer förlorat årets skörd och utsädet för nästkommande sä-
song. Man räknar med att man behöver fördubbla importen av majs som vanligtvis uppgår 
till 100 000 ton/år. President Filipe Nyusi har beskrivit stormen som en av de värsta naturka-
tastroferna i Moçambiques minne. Han har lovat dela ut jordbruksverktyg samt 1000 ton frö 
för korta grödor för att hjälpa familjerna att komma tillbaka igen. 

SITUATIONEN I MUNHAVA 

 

Munhava, bakom huset ser vi systrarnas kloster. 
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Genom kontakter som vi har i Beira samt dagliga kontakter med våra systrar i Maputo, Lifidzi 
och Lichinga samt Dr Mussa, har vi kunnat följa händelseförloppet och framför allt syster 
Evelinas situation.  Vi har fått veta att 30 % av befolkningen i Beira nu har tillgång till energi och ca 
60 % har tillgång till telekommunikationen, men det är stora störningar i telenätet. Man har också 
börjat rensa upp i centrum av Beira. 

Människor har tagit sina tillfälliga boenden i skolor, kyrkor och andra byggnader i Beira. Vår 
kontakt berättar att många familjer bor i gymnasieskolan Samora Machel, liksom i Instituto 
Industrial e Comercial da Beira (IICB), som delvis fått stöd av SIDA. Institutet är hårt åt-
gånget; lektionssalar och laboratorier med utrustningar har förlorats. Att skolorna inte fun-
gerar kommer att få allvarliga konsekvenser för barns skolgång, hälsa och mentala välbefin-
nande. 

Under veckoslutet 30-31 mars besökte syster Regilda, huvudansvarig i landet, syster Evelina i 
Munhava, för att bilda sig en uppfattning om situationen. Se vidare rapport från syster 
Regilda i bifogad fil.  

Vår oro för syster Evelina har varit och är stor, eftersom hon befinner sig mitt i det svårt drabbade 

Munhava. Hon har just nu hämtat sig från en svårare infektion, men hon är trött och berörd. De 

första fallen av kolera konstaterades i Munhava för någon vecka sedan och ca 1500 är smittade.  Just 

nu pågår en stor kampanj och koleravaccin delas ut samtidigt som upplysningsverksamhet drivs gäl-

lande hygien och risken att dricka vatten från brunnar och liknande. Vattenburna sjukdomar sprids 

snabbt. Vattensystemet är helt utslaget och många människor har svårt att hitta källor till rent vat-

ten, särskilt i de mest tättbefolkade och fattigaste områdena som Munhava. På klosterområdet och i 

övriga Munhava har vattnet stagnerat och odören är förskräcklig. Bakterier sprids i området med 

bristande hygien, avsaknad av toaletter och dåligt vatten.   

Syster Evelina har mycket arbete framför sig. Familjerna kommer för att be om hjälp med mat, vat-

ten, kläder etc. De frågar också efter hjälp att bygga upp sina hem igen.  

 

Familjernas hem har raserats och allt de ägde har spolats bort eller blivit förstört 
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Som vi nämnt i det senaste utskickat är den första överföringen gjord till syster Evelina. I sms:et från 

Evelina berättar hon att hon varit på banken och tagit emot pengarna, 2 000 USD.  Pengarna kom-

mer att användas för akut insats, såsom mat och vatten till familjerna i området. Styrelsen beslöt 

även att göra en överföring till dr Mussa på 1000 USD. Sjukhus och hälsokliniker har ödelagts och 

vägarna dit är förstörda. Endast ett av sjukhusen i Beira är öppet. Mussa berättar att människor lider 

för att det saknas medicin mot malaria, kolera och andra sjukdomar. Det kommer att dröja innan 

sjukvården fungerar som den ska igen.  Antalet undernärda barn som kommer till sjukhusen ökar. I 

förra veckan besökte Mussa ett mindre sjukhus i Catandica där situationen är svår och beho-

ven stora. 

 

Vårdavdelning för undernärda barn Catandica 

Som tidigare nämnts har FFBB:s fadderbarn och familjer som bor i Munhava räddats. Likaså 

barnhemsbarnen vid Lar Siloe. Barnhemsbarnens anhöriga, boende i Munhava, har förlorat 

sina hem. Vi vet i dagsläget inte hur det har gått med de kvinnor som uppbär mikrolån. Tro-

ligtvis har deras små verksamheter förstörts av IDAI. Kvinnorna som arbetar vid FFBB:s soci-

ala center (som bl. a. syr de fina tygkassarna), liksom övriga kvinnor och ungdomar som på 

ett eller annat sätt är involverade i de olika projekten, vet vi ingenting om ännu. Vi hoppas så 

småningom kunna få fram uppgifter så att vi får mer klarhet i vad som kan göras. Styrelsen 

anser att det är alltför riskabelt att i nuläget åka till Munhava och stötta syster Evelina. Am-

bassaden avråder från resor till provinsen Sofala (Beira) och Manica (Chimoio). Vi har därför 
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bett syster Vinaya, verksam i Lichinga, att åka till Munhava. En resa planeras i slutet av april 

och då kommer hon att ge stöd till syster Evelina och hjälpa henne att kartlägga behoven så 

att vi får en plan att arbeta efter.  

För er som stödjer Hilaria, läkarstudent vid universitetet i Cabo Delgabo, vill vi berätta att 

politiska oroligheter pågår i området. Vi har inte fått någon information ännu hur Hilaria har 

det. Så snart vi får information meddelar vi respektive fadder. Syster Olimpia, Lifidzi och sys-

ter Lufinda, Vila, skall så snart det är möjligt undersöka vilka fadderbarn och familjer som 

drabbats av IDAI. 

Ni är välkomna att höra av er till info@ffbb.se eller ring 046 12 35 61 om ni har frågor. 

Din hjälp är oerhört viktig. Varmt tack för din medverkan och ditt bidrag. Du bidrar till att rädda liv. 

Styrelsen FFBB        

  

mailto:info@ffbb.se
http://www.facebook.com/socialdemokraternapartille

