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FFBB:s stöd kommer fram. Ervita 15 år lever ensam med sin bror. 

Varje månad hämtar barnen en säck majs för att överleva. 

RAPPORT 

Uppföljning 

Mocambique 2018 
Moçambique är ett av världens fattig-
aste länder och enligt FN:s index för 
humanitär utveckling hör landet till 
gruppen av de minst utvecklade län-
derna. Den förväntade livslängden i 
Moçambique är cirka 48 år. 

 

 FFBB, april 2018 
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1. Inledning 

På uppdrag av styrelsen genomfördes en uppföljningsresa till Mocambique under perioden 21 februari till 10 
mars av ordförande Gert-Agne Gustafsson och Maj-Gull Gustafsson. Under besöket skulle styrelsen följa upp 
FFBB:s projekt samt kontrollera det pågående jordbruks- och sanitetsprojektet.  

Vid styrelsens senaste besök 2016 var den politiska situationen instabil. I vissa delar av landet pågick mindre 
stridigheter mellan Frelimo och Renamo. I december 2016 ingick regeringen och oppositionspartiet Renamo 
ett avtal om eld upphör. I och med detta har de allmänna förhållandena blivit lugnare och det är nu möjligt 
att åka landvägen i provinsen Sofala. 

Idag uppgår befolkningen i Mocambique till ca 29 miljoner människor. De fattigaste moçambikierna bor på 
landsbygden och nästan alla investeringar är koncentrerade till huvudstaden Maputo. Endast en tiondel av 
landets arbetsföra invånare har en formell anställning. Fyra av fem moçambikier försörjer sig på familjejord-
bruk. Jordbruk i kommersiell mening förekommer mycket sällan. Resten av de yrkesaktiva försörjer sig inom 
den informella delen av ekonomin, t.ex. med gatuförsäljning eller varusmuggling.  

Första anhalten var Tete, som är huvudstad i provinsen Tete. 2011 upptäcktes ett av världens största kolfält 
strax utanför Tete. Sedan dess har mycket förändrats och lett till positiv utveckling som nybyggnation, öpp-
nande av internetcaféer, nya affärer, restauranger och hotell samt att infrastrukturen har förbättrats betyd-
ligt. Utvecklingen har också sina baksidor. Vatten och el räcker inte för all utbyggnad. Familjer har fått flytta 
för att lämna plats för gruvan och inte fått ordentliga hus som ersättning. Kina satsar stort i Moçambique, i 
första hand på vägbyggen och vattenledningsprojekt. Flertalet som vi träffar uttrycker sitt missnöje över att 
kineserna ”tar plats”. De kinesiska företagen har dåligt rykte för hur anställda behandlas, moçambikier såväl 
som kineser. Vidare anser moçambikiska entreprenörer att kineserna dumpar priserna. En av våra vänner 
som hjälper oss med transporter m.m. berättar att kineserna sedan en tid tillbaka skövlar värdefull skog i 
norra Mocambique. Skogen fraktas till hamnen i Beira och vidare till Kina. Självklart är detta mycket oroande. 

2. Jordbruks- och sanitetsprojektet Lifidizi 

Dagen efter vår ankomst träffade vi Mr Carlos från Chimoio Rotary club och Mr Manuel Fungulane, agronom 
vid IIAM (institutet för jordbruksforskning). Jordbruks- och sanitetsprojektet har drabbats av förseningar och 
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vi ser svårigheter att nå alla målen med projektet. Diskussioner pågår om strategier för hur vi med gemen-
samma insatser kan nå de uppsatta målen så långt som är möjligt.  

De fyra anläggningarna med UDDT (en form av urinseparerande torrtoaletter) är i det närmaste klara. Upp-
skattningsvis saknas ca en månads arbete. Eftersom projektledaren är från Kenya och inte varit på plats i 
Lifidzi under långa perioder, har arbetet stannat upp.  

 

Ett av de viktiga målen var att visa effekten av användandet av 
urin och fekalier som jordförbättringsprodukt. Innevarande od-
lingssäsong har redan gått förlorad och FFBB har sedan i höstas 
efterfrågat testodlingar. Detta har ännu inte kommit till stånd. 

Mr Fungulane, agronom vid IIAM (institutet för jordbruksforsk-
ning), träffar vi flera gånger. Han visar oss de testodlingar som 
IIAM ansvarar för i utbildnings- och forskningssyfte. Mr Fungu-
lane berättar att även om det inte regnar så mycket blir skörden 
ändå större om familjerna har tillgång till gödning.  

Möte i Tete med Mr Carlos, Chimoio Rotary 
och Mr Fungulande, IIAM 

 

I år har inte regnet kommit i tid. Majs och bönor som planterades i oktober/november har vissnat ner. Det 
regnade ett par nätter då vi var där. Annars har det inte kommit något regn. 

 
”I år blir det hunger”, säger syster Madalena. 

 

  
Syster Olimpia framför flickornas UDDT Murare och arbetsledare Martinho tillsammans med en 

medhjälpare. Pojkarnas UDDT 

3. Moringaprojektet  

En privat donation gjorde det möjligt för styrelsen att besluta om att starta upp ett projekt för att odla Mor-
ingaträd i Lifidzi.  

Målet med projektet är att minska undernäring bland barn och familjer. Dr Arujo Mussa, som flera av er kän-
ner, har genomfört en studie för en grupp undernärda barn vid sjukhuset i Chimoio där han arbetar. Man fick 
ett mycket positivt resultat då man blandade krossade moringablad med mjölk. Barnen fick blandningen 
morgon och kväll. Redan efter en vecka började vikten på de barn som var med i testgruppen av moringa att 
öka.  

Moringaprojektet riktar sig främst till förskolan Centro Aberto. Systrarna i Lifidzi, förskolan Centro Aberto, 
skoladministrationen, läkarstationen och IIAM är ansvariga för projektet på lokal nivå. Systrarna har en myck-
et god kännedom om Moringas mycket näringsrika funktion.  

Dr Mussa kommer att ansvara för ett utbildningsprogram, där FFBB har tagit fram en manual för att under-
lätta förståelsen hos deltagarna. 
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Under vårt besök genomförde vi flera informationsträffar. Syster Freitas höll i informationen, vilken hon ge-
nomförde på ett mycket pedagogiskt och engagerat sätt. Projektet har mottagits med stort intresse. Alla ville 
lära sig mer.  

  
Information om Moringaprojektet Utdelning av Moringafrö 

 

 

Högstadieskolans Moringaodlingar. 250 plantor växer fint 
och ska snart planteras ut 

 

4. Fadderbarnsprogrammet 

Vi ser en positiv utveckling och både mammor och barn såg betydligt gladare och friskare ut jämfört med 
förra besöket. Stor tacksamhet visas över att få stöd med barnets skolgång; fadderbidraget räcker även till 
viss basföda, olja och tvål.  

Flera mammor berättar att de har planer på att spara pengar till att köpa mer jord att odla på eller att repa-
rera sitt hus. Andra mammor önskar spara pengar till getter. Några av våra familjer bor mycket dåligt i de 
enkla lerhyddorna. En stolt mamma berättar ” nu har jag ett fint hus med fönster och dörrar”. Hennes lycka 
är stor. Hon har fått ekonomiskt stöd från fadderfamiljen. 

Tidigt på morgonen sitter mammor och barn och väntar utanför klostret för att få träffa oss. De återvänder 
inte förrän det börjar bli mörkt. Vi försöker intervjua så många som möjligt för att höra deras historia. Innan 
vi tar emot nya barn i fadderbarnsprogrammet gör syster Olimpia en utvärdering. Fem nya barn har kommit 
med i vårt program. 
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Fadderflickorna Magrete och Alfinete är glada att få häls-
ningar från sin fadder 

Flertalet är nya familjer som söker hjälp 

5. Centro Aberto 

Barnen tog emot oss med sång och dans; det är i början av skolåret och 85 barn var inskrivna. Systrarna räk-
nar med att antalet barn kommer att öka till ca 120. Vi träffade glada och positiva barn.  På förskolan får 
barnen delta i olika aktiviteter samt förberedande undervisning inför skolstarten. Skolbarnen som kommer 
efter skolans slut får läxhjälp. Barnen får frukost, lunch och ett mellanmål innan de slutar för dagen. Mattias 
och Isaura är ansvariga förskollärare och de är duktiga och initiativrika. Syster Fatima har det övergripande 
ansvaret för personalen och verksamheten. Vi avslutade besöket med att bjuda på en mycket uppskattad 
lunch: kyckling, ris, pommes frites och kål. Alla barnen åt med stor förtjusning. Se vidare rapport från syster 
Fatima. 

 
Förskolebarnen Centro Aberto. Längst bak från vänster Isaura, Mattias och syster Fatima 

6. Sömnadsutbildning 

Syster Fatima ansvarar för sömnadsutbildningen som riktar sig till kvinnor som lever i svårigheter. Det är 
vanligt att kvinnorna lever med våld och övergrepp i hemmet. Det ses av många som naturligt att män står 
över kvinnor och att de har rätt att slå dem och utnyttja dem.  Månggifte är vanligt förekommande. Ibland 
överger mannen kvinnan efter två till tre barn, men återvänder och tar sig rättigheter som leder till oönskade 
graviditeter. Kvinnorna är utsatta för ekonomiskt, fysiskt och sexuellt våld. 

Sömnadsutbildningen ger kvinnan en möjlighet till självförsörjning och stärker hennes självkänsla. Informat-
ion och samtal om kvinnans rättigheter ingår. 14 kvinnor var inskrivna. I projektet ingår broderikurs för skol-
flickorna som bor på internatet.  
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Kvinnorna var glada över vårt besök. En fin utställning av sydda kläder visades. Vi var mycket imponerade 
över resultatet och den iver kvinnorna visade. Det var glädjande att se hur kvinnorna var i full färd med att sy 
skoluniformer. Trampmaskinerna gick oavbrutet hela dagarna och beställningen omfattade uniformer till 
högstadieelever vid ”Escola Secunaria”, till elever vid byskolan Mulambo, Centro Aberto och till barnen vid 
förskolan Ana Maria.  

Syster Fatima önskade fortsatt stöd till sömnadsutbildningen. Ytterligare en trampsymaskin behövde köpas 
in liksom tyg, sybehör och reservdelar. 

  
Några av kvinnorna. Syster Evelina längst till vänster och 
syster Fatima längst till höger 

Syster Fatima vid symaskinen, bakom de fina kläderna som 
kvinnorna hade sytt 

  

7. Brödprojekt 

Brödprojektet fortgår och är mycket uppskattat. Fina 
bröd bakades dagligen. För tillfället är Greci ansvarig 
för brödbaket. Varje morgon bjöds vi på det goda 
brödet till frukost. Förtjänsten för Greci är god och 
hon säljer sitt bröd på marknaden. 

 
 Här bakar Greci sitt bröd 

8. Skolflickorna och skolpaket 

Det som vi upplevde otroligt positivt, och som även systrarna noterat, var ett ökat intresse för skolgång och 
framför allt för flickor. Inskrivningen för det nya skolåret var i full gång. Vi fick många nya förfrågningar om 
stöd till skolgång.  

En annan positiv nyhet var att högstadieskolan ”Escola Secunaria de Lifidzi” har öppnat upp för klasserna 11 
och 12. Det betyder att eleverna inte behöver söka sig till annat gymnasium utan kan fortsätta i Lifdizi.  

Tillsammans med systrarna beslöt vi att dela in flickorna i tre olika grupper.  

Grupp 1:  
Flickan får stöd med skolavgifter och kostnader för boende på skolans internat. Förtur ges till flickor med 
lång skolväg. Många flickor tvingas bo inneboende hos en familj i närheten av skolan. Detta alternativ är 
mycket riskfyllt. Flickan lever oskyddat, och därmed är hennes situation utsatt. Trots att flickan bara är 14 – 
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15 år får hon ta ansvar för matlagning, tvätt och blir utnyttjad som arbetskraft där hon är inneboende. Det 
blir inte tid över för studier.   

Tillsammans med systrarna beslöts att stödja 15 flickor som nu bor på internatet. Kostnaden för flickan är 
225 kr/månad. Här ingår frukost, lunch och middag, tid för läxläsning och övrigt stöd som unga flickor behö-
ver. En föreståndare bor på internatet i angränsande rum. Vid högstadie- och gymnasieskolan i Fonte Boa 
stöds fem flickor och tre föräldralösa pojkar samt vid gymnasiet i Vila stöds tre flickor. Totalt stöds 24 ung-
domar varav 12 har personlig fadder. 

Grupp 2:  
31 flickor stöds genom programmet ”Skolflicka”. Bidraget finansieras via gåvor, julklappar eller av personlig 
fadder. Flickorna får alla omkostnader betalda. 

Grupp 3:  
28 flickor och pojkar får stöd med skolpaket. Bidraget finansieras främst genom julkappen/gåvan ”Skolpa-
ket”. 

Stödet är otroligt positivt mottaget och uppskattas av alla. Genom detta kan barnen fortsätta sin skolgång 
vilket är oerhört viktigt. Vi är alla överens om att låta barnen, främst flickor, få en utbildning vilket bidrar till 
att utvecklingen i landet går framåt. 

  
Grupp 1: Tacksam och glad Nelinha som nu har fått en 
plats på skolans internat 

Grupp 2: Zelia har återupptagit sina studier trots att hon 
är gift och har barn 

 

Vill du stötta en flicka på internatet? 
Kostnaden är 225 kr/månad 

 

Vill du stötta en skolflicka? 
Kostnaden är 800 kr/år 

 

Skolmaterial för ett års studier? 
Kostar 100 kr/år. 
 

  

 Skolpaket delades ut till Vanessa, Ilda och Lucas 
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Informationsmöte med skolflickor 

9. Genderprojektet 

Systrarna bedömer att det ökade intresset för skolgång, främst för flickor, är en effekt av Genderprojektet.  

Rektor Maria de Lurdes, högstadie/gymnasieskolan Lifidzi träffade vi flera gånger. Lurdes har ett mycket 
stort intresse av att stödja flickorna och hon berättar att Genderprojektet fortsätter. Vid skolstart bjuds för-
äldrar eller annan vårdnadshavare in och hon informerar om kommande skolår, regler m.m. Här informeras 
samtidigt om Genderprojektet. Skolåret består av tre terminer. Eleverna får delta i två workshops per termin 
med information om flickors rättigheter. FFBB:s manual/handledning ”Utbildning före giftermål” används 
och är ett mycket uppskattat och omtyckt material.  

 

Vi diskuterade en utökning av Genderprojektet inför 
läsåret 2018. Rektor Lurdes kommer att bjuda in rek-
torerna för de olika byskolorna i området Lifidzi. Hon  
kommer att informera om vikten av Genderprojektet 
och med uppmaning om att genomföra detta vid de 
olika skolorna. Syster Olimpia återupptar sina works-
hops först i juli innevarande år. Under besöket gjordes 
en planering som hon kommer att arbeta efter. Öns-
kemål finns om en beställning av ytterligare 50 nya 
handböcker som bl. a. ska delas ut till byskolorna. 

Möte med rektor Maria de Lurdes: Gert-Agne, Olimpia, 
Maria de Lurdes, Freitas och Evelina 

10. Familjestärkande program 

 

Vid träffarna har man olika teman, t.ex. vikten av om-
vårdnad om barnet, hygien och skolgång. Vi hade för-
månen att få leda en träff med mammorna vars barn går i 
förskolan Centro Aberto. Deltagarna framförde tacksam-
het över att FFBB stödjer verksamheten så att barnen får 
en trygg och lärorik vardag. 

Workshops kommer att hållas för skolflickorna i samar-
bete med skolan en gång per månad. Sammankomster 
med fadderfamiljerna och med föräldrar/anhöriga till 
barnen vid förskolan Centro Aberto genomförs.  

 Informationsmöte med föräldrar vid Centro Aberto 
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11. Akutfond 

Akutfonden räddar liv. Sedan fonden startades har många barn kunnat räddas. Under besöket fick vi möjlig-
het att träffa några av de 65 barn som är inskrivna. Syster Felicita berättar att behovet är stort och mer stöd 
behövs. Se vidare rapport från syster Felicita. 

12. Stöd för Hiv- positiva mammor 

Vi träffade mammorna som är inskrivna i programmet. Stor tacksamhet och glädje visades. Vi ser att mam-
morna mår bra. De berättar att de mår mycket bättre och att de framför allt orkar arbeta mer med sin jord. 
Syster Felicita som ansvarar för programmet är mycket nöjd. ”Lova att ni fortsätter med stöd till oss hiv -
positiva mammor”, säger Ivete. Se vidare rapport från syster Felicita. 

13. Förskolan Ana Maria 

Det planerade besöket vid förskolan Ana Maria, i närliggande staden Vila, fick skjutas upp till sista veckan. 
Det hade regnat under ett par nätter, vilket gjorde att den mycket dåliga vägen inte gick att ta sig fram på. 
Tung trafik, som t.ex. stora truckar som fraktar tobak från odlingar söder om Lifidizi, fastnar ofta i lervälling-
en. Det är ett svårt och långdraget arbete att få loss lastbilarna. Vi fick snällt vänta tills vägen hade torkat 
upp igen. 

Det var glädjande att träffa alla fina barn. FFBB stödjer 19 av barnen. Vi träffade flertalet och fick möjlighet 
till en pratstund och fotografering. Så fort tid ges kommer en kortare information om de 19 barn som stöds 
genom FFBB:s sponsorprogram. Under besöket tillkom två barn med behov av stöd för sin skolgång. 

  
På väg till Vila för att besöka förskolan Ana Maria 

  
Förskolan Ana Maria, Vila 



10 

 

14. Stickade babykläder 

 

Återigen fick vi förtroendet att ta emot stickade barnkläder.  Under 
tiden vi var i Lifidzi föddes 2-5 barn varje dygn och vi fick förmånen 
att lämna till var och en. Mammorna synade de fina kläderna och var 
mycket glada och tacksamma. Stort tack till ”Kakbanken” i Kristian-
stad, Inger Svanell, Kersti Palmberg, Birgitta Hedenrud, Ingegärd 
Jönsson och alla andra fantastiska kvinnor som har stickat och sytt så 
fina tröjor, byxor, mössor och små varma filtar som vi överlämnade 
till systrarna. 

 

 

 

Nyfödda Anna får fina stickade kläder  

15. Överlämnande av medicinsk utrustning 

 

Stort tack till Marie Bogren som genom universitetssjukhu-
set i Lund hade erhållit värdefull och användbar medicinsk 
utrustning. Gåvorna delades upp mellan Dr Mussa och 
syster Dr Cecilia. Syster Cecilia som är gynekolog hade fått 
ställa in flera operationer eftersom hon saknade operat-
ionstejp. Nu kunde hon ta emot sina gåvor och skulle gen-
ast boka in nya operationstider. Stor tacksamhet och glädje 
över att få ta emot så mycket fint material. 

Syster Dr Cecilia tar emot medicinsk utrustning  

16. Lichinga 

 

Vi hade planerat att göra ett besök i Lichinga. Tyvärr gick 
det inte att genomföra eftersom flygturen hade dragits 
in. Ett besök via Maputo och Nampula skulle innebära 
fyra resdagar.  Att åka till Lichinga med bil var inte tänk-
bart eftersom vägarna är så dåliga. Vi hade telefonkon-
takt med syster Vinaya och hon berättade att skolbygget 
går framåt. Putsning av inner- och ytterväggar är klara 
och man behöver nu ekonomiskt stöd för att gjuta alla 
innergolv. 

Putsning av väggar invändigt och utvändigt är klart 

17. Kontroll av överförda medel från FFBB 

Kontroll genomfördes av bokföringen av mottagna ekonomiska medel till fadderbarn, skolflickor och övriga 
projekt. Systrarna för en noggrann bokföring där alla poster, uttag från banken m.m. finns registrerat. Beträf-
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fande utbetalning till fadderbarn finns antecknat vad utbetalning avser, kvitto och undertecknande. Allt be-
fanns vara i sin ordning.  

  
Redovisning av översända medel Mamma som tar emot fadderpengar 

18. Fadderrapporter 

Rapporter som berör fadderbarn i Mocambique; Munhava, Lar Siloe, Ana Maria och Lifidzi har skickats ut till 
alla. Om ni inte har fått någon rapport skulle vi vara tacksamma om ni mailar till info@ffbb.se eller 
mg.ga.gustafsson@telia.com. Vi har nämligen haft problem med FFBB:s mailadresser. Just nu försöker vi åt-
gärda detta. Så vi ber er att kontakta oss så att ni får rapport på ert barn. 

19. Avslutning 

Både systrarna och prästerna visar oss stor gästfrihet och våra besök är uppskattade. Det är viktigt att be-
söka våra samarbetspartners. 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 samarbetspartner då vi får möjlighet att lyssna och dis-
kutera 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.  

Det är också otroligt givande att få träffa fadderfamiljerna och alla andra som finns med i våra projekt. Alla 
intervjuer är tidskrävande, men det är viktigt att lyssna på kvinnorna och flickorna. 

2018 kommer att bli ett tufft år. Majs och bönor torkar bort och det blir ont om mat. Därav följer stigande 
priser. Kvinnorna utryckte sin oro för kommande månader.  

Med oss hem har vi många härliga minnen och upplevelser, den fina respons som lämnas, glädje och tack-
samhet. Det är också väldigt positivt att se den goda utvecklingen. 

”Varmt tack från oss alla barn, kvinnor och familjer 

som på ett eller annat sätt mottar stöd, eller på an-

nat sätt får uppmuntran från Föreningen FFBB. Vi vill 

tacka er från hjärtat. Ni är många som tillsammans 

gör stora uppoffringar för att förbättra levnadsför-

hållandena för barn, kvinnor och familjer. Vi ber att 

ni ska vara välsignade och att FFBB:s styrelse ska ha 

kraft och ork att arbeta vidare och fortsätta stödja 

oss. Våra varmaste hälsningar till er alla.” 

Systrarna Sao Jose de Cluny, Mocambique. 

 

 

Syster Olimpia, syster Madalena, syster Freitas, syster Dr 

Cecilia, Maj-Gull, syster Evelina, syster Eugenia och syster 

Lufinda 

mailto:info@ffbb.se
mailto:mg.ga.gustafsson@telia.com
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Styrelsen för FFBB vill samtidigt passa på att tacka för alla uppmuntrande och trevliga mail som kommer till 

oss. Utan ert stöd hade vi inte kunnat genomföra vårt arbete. Vi vill också tacka alla er som följer oss på fa-

cebook. 

 

Varmt välkomna att stödja vår verksamhet. Du kan enkelt bidra genom: 
- en insättning via vårt 90-konto 90 03 36-9 
- genom att använda PayPal på hemsidan  
- eller genom att Swisha ditt bidrag till 1233139458.. 

Vill du veta mer hör av dig till info@ffbb.se.  

På uppdrag av styrelsen 

Gert-Agne Gustafsson 

Maj-Gull Gustafsson 

www.ffbb.se    

 

 

 

Stöd gärna vår insamling till filtar 90 03 36-9.  
Märk inbetalningen med ”Filtar”. 
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