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Beira, januari 2019 

Denna rapport redogör för aktiviteter vid barnhemmet Lar Siloe och med fokus på utbildning av barn, 

vilket är prioritet för FFBB:s fadderbarnsstöd. 

Vår viktigaste uppgift är att utbilda och stödja missgynnade barn som inte har möjlighet att få en 

värdig uppväxt med kunskap, kärlek och omvårdnad som ligger till grund för deras framtid. 

På barnhemmet finns idag 75 barn. 38 pojkar och 37 flickor. Ett av våra barn, 12 år, som tidigare inte 

studerat, kunde inte börja i vanlig skolundervisning p. g. a. för hög ålder. Därför har barnet börjat i 

vuxenundervisning och kan på så sätt gå i skolan och få möjlighet till en grundutbildning. 

Fyra av barnen har deltagit i förskolan och deras kunskaper och resultat har övervakats av oss systrar. 

Barnen i skolåldern har fördelats på olika grundskolor i staden Beira. Skolorna är Escola de 25 de 

Junho, Escola Mulher Macombe, Escola Amilcar Cabral, Escola Muchatazina och Escola Sao Jose de 

Cluny Munhava.  

Den pedagogiska situationen: När det gäller barnens pedagogiska situation för skolåret 2018 har 

barnhemmet haft en mycket god utveckling för våra 68 barn. Fem barn har fått underkänt och måste 

gå om sin årskurs och 61 barn har blivit godkända. Vi tycker det är ett mycket gott resultat. Två barn 

har lämnat barnhemmet p. g. a. uppnådd ålder, 16 år. Barnen har integrerats hos sina familjer.  

Jag vill gärna påpeka att stödet från FFBB:s fadderbarnsprogram har bidragit till en mycket positiv 

utveckling. Mottagna fadderbidrag har använts till inskrivningsavgifter, skriv- och räkneböcker, 

pennor, suddgummi och övrigt skolmaterial, skor och skoluniform, regnkappa och paraply, betalning 

för att använda dator i skolan, kopiering av skoldokument, betalning av tester i skolan, läkarbesök 

och mediciner.  

Jag vill gärna berätta om ett av barnen som integrerats hos sina anhöriga, nämligen flickan Luisa 

Ndachata som den 15 december flyttade till sin farbror senhor Maternos. Luisa har fyllt 16 år. Hon 

har bott på barnhemmet sedan hon var liten och fått stöd av FFBB:s fadder. Luisa är en intelligent 

och skötsam flicka och vi har aldrig haft några bekymmer med henne. Nu har hon lämnat 

barnhemmet men kommer att få fortsatt stöd från oss systrar. Kostnaderna för hennes skolgång 

bekostas av den spanska organisationen. Det är ett nöje att få ha följt Luisa och att hon nu får flytta 

hem till sin familj. Vi är säkra på att Luisa kommer att lyckas och hon är fast besluten att fortsätta 

studera på högre nivå. 

Några av våra barn är Hiv- positiva och de går på regelbundna läkarkontroller. De får sin 

bromsmedicin och vi är måna om att deras kost är näringsrik. Barnen utvecklas väl och har bra hälsa. 

Avslutningsvis vill jag å barnens vägnar tacka faddrar och även FFBB:s styrelse för stödet till 

barnhemmet Lar Siloé, Beira Mocambique. 

Må Gud belöna er alla. Ni har gjort mycket gott för Siloé hemmet under många år. Vi är mycket 

tacksamma. Vi hoppas att ni har kraft att fortsätta  stödja våra barn som är i behov av trygghet och 

omvårdnad samt att få äta sig mätta. 



Vi önskar er en god jul och att barnet Jesus ger välsignelse till varje medlem av organisationen FFBB 

och dess styrelse. Jag önskar er en bra fortsättning av ert arbete för utsatta människor i 

Mocambique. 

Beira den 11 december 2018 

Syster Maria Rafael 

 

 


