
Näringsmässigt stöd till projekt för flickor vid internatskolan i Lifidzi. 

Bästa FFBB! 

Vid uppföljning av vårt (FFBB i samarbete med systrarna Sao Jose de Cluny) samhällsbaserade arbete 

fann vi att antalet barn i familjer som går i grundskola och gymnasieskolor har ökat, tack vare stora 

insatser av FFBB genom fadderbarnsprojekt, skolflicka - program och stöd till skolbarn av 

skolmaterial.  

Men det finns fortsatt stora problem. Det allvarligaste är den begränsade tillgången på mat och 

höjda priser. De flesta familjer och barn äter inte ens två gånger per dag. Familjerna kämpar för att få 

mat en gång om dagen. Denna situation förvärras ännu mer nu när vi är i slutet av året och det är 

stor brist på mat. Skörden beräknas inte vara klar förrän i april/maj. 

Som ni förstår påverkar dessa faktorer bland annat skolprestationen på grund av bristande 

koncentration i klassrummet; det skapar inlärningsproblem och svaga betyg. FFBB har redan noterat 

att många barn har svaga betyg. Största anledningen är brist på mat och svårigheter med det 

portugisiska språket. 

I detta sammanhang kan nämnas att stiftet Tete, fader Sandro, den apostoliska administratören 

redan år 1942 gav uppdraget åt systrarna av Sao Jose de Cluny, att ta på sig ansvaret att ge kvinnor 

grundläggande utbildning. På så sätt skulle systrarna bidra till en utveckling av de afrikanska 

kvinnorna på alla nivåer. Detta stämmer överens med systrarna Sao Jose de Cluny´s karisma och även 

det afrikanska ordspråket: Den som utbildar en kvinna utbildar en mammas hjärta. Mamman är 

centrum för familjelivet och hon behöver förberedelse och kunskaper för att ta ansvar iförsitt 

framtida hem och barn. Det finns också ett annat ordspråk i vår afrikanska kultur, som säger: Den 

som utbildar en kvinna, utbildar ett folk. 

Fr om den 1 januari 2019 kommer flickornas internat vid högstadie- och gymnasieskolan i Lifidzi, 

återlämnas i systrarnas försorg. Systrarna kommer därmed att ta ansvar för flickorna. Det innebär att 

vi skall sörja för mat, hygien, utrustning och allt annat som hör till. Vi kommer att ansvara för deras 

skolgång ge dem kunskaper om moral och etik etc. Här kommer våra program tillsammans med FFBB 

att passa in. Gender och workshop om olika ämnen kommer att planeras för. 

Förutom den pedagogiska aspekten och de grundläggande baskunskaperna, som är av stor betydelse 

att ge flickorna på internat, är det viktigt att flickan ges möjlighet till näringsrik mat och som kommer 

att underlätta flickans intellektuella utveckling. Vi har ingen budget för att täcka dessa utgifter för 

flickorna på internatet, och då frågar jag med största respektfullhet ordföranden och styrelsen i FFBB 

om möjligheten av att stödja detta vårt projekt. Tilläggas kan att stora renoveringsbehov föreligger. 

Med hopp om att ni kommer att hjälpa oss i detta projekt, säger vi adjö mycket högaktningsfullt.  

Lifidzi den 26 december 2018 

Syster Maria de Freitas  Dr Araujo Mussa 



 

 



 


