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Bästa medlemmar, faddrar och sponsorer, 
Varmt tack till alla er som hörsammat insamlingen till de hårt drabbade människorna i 
Mocambique. Det är med stor glädje vi kan berätta för er att vi så här långt har samlat in ca 
50 000 SEK. Vårt innerliga tack till er generösa medlemmar, faddrar och sponsorer. Er hjälp 
kommer att göra skillnad. Alla insamlade medel går oavkortat till katastrofhjälpen (inga ad-
ministrativa avgifter). Insamlingen fortsätter. 
 
Det är många av er som har frågor gällande era fadderbarn och familjer. Vi gör nu en kort 
sammanställning av situation vid varje station där vi har projekt och samarbete med systrar-
na. Det kan nämnas att alla stationer där vi har ett samarbete är berörda av cyklonen Idai 
där Munhava har fått de största skadorna. 
 
Ni finner också en rapport från dr Mussa som redogör för omfattningen av cyklonen Idai. Se 
bifogad fil. Han skickar också en videoinspelning som är gjord av CNN. 
 

Beira, MUNHAVA: 
Det var i hamnstaden Beira som cyklonen slog till med väldig styrka och orsakade stor skada. 
Cyklonen fortsatte inåt landet mot Zimbabwe och norröver mot Malawi. Därtill ett kraftigt 
och ihållande regn under flera dagar.  
 
Idag har vi äntligen fått konkret information direkt från Syster Evelina, via syster Vinaya i 
Lichinga. Syster Evelina är verksam i Munhava, ett fattigt och utsatt område, som ligger ca 5 
km från Beiras centrum. FFBB har sedan 1997 ett samarbete med systrarna verksamma där. 
På området finns kyrkan, systrarnas kloster, en högstadieskola, en förskola, barnhemmet Lar 
Siloe som består av flera byggnader samt FFBB:s sociala center för utbildning i sömnad, mat-
lagning och datakunskap. 
 
Syster Vinaya, ger följande information:  
Evelina berättar att FFBB:s sociala center har klarat sig förhållandevis bra, eftersom det varit 
ordentligt byggt och har endast fått lite skador. Däremot är övriga byggnader på området 
betydligt större skador. Tak, fönster, dörrar och alla inventarier har följt med i den starka 
vinden och vattenmassorna.  
Hon berättar vidare att FFBB:s fadderbarn och familjer är räddade, men de har förlorat allt 
och behöver omgående hjälp med mat, vatten, filtar och kläder etc. Hjälp har kommit från 
ett par volontärer från Portugal. De hjälps just nu åt att göra i ordning nödpaket till familjer-
na. Paketen skall börja delas ut i morgon.  
Syster Evelina berättar om det fasansfulla dygnet då Idai slog till. Hur tak, fönster och dörrar 
på klostret slets bort av vindstyrkorna. Hon tackar Gud för att hon och hennes systrar kla-
rade sig utan skador så att de nu kan hjälpa de drabbade familjerna i Munhava. Skadorna är 
enorma och det kommer att ta lång tid innan återhämtning från katastrofen kan ske.  
Syster Evelina berättar också att banksystemet skall fungera. FFBB skulle därmed kunna göra 
en första överföring av våra insamlade pengar. Men vi måste kontrollera detta noga så att vi 
med säkerhet kan garantera att pengarna kommer fram till syster Evelina. Det är akut nöd på 
allt. Lagar av majs, ris och livsmedel har gått förlorat. Nöd transporter till Beira kan endast 
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ske med flyg och helikopter. Priserna har stiget 300 %. Familjerna har stora svårigheter och 
det blir en lång väg tillbaka för att familjerna skall kunna uppnå samma situation som de 
hade innan cyklonen bröt ut. Tyvärr har de första fallen av kolera inträffat i Munhava. Stora 
nödinsatser av internationella organisationer pågår. 
Syster Evelina skickar hälsningar och tack till alla i FFBB som tänker på de drabbade. Hon är 
mycket tacksam för all hjälp hon kan få. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Till er som har fadderbarn på barnhemmet Lar Siloe och i Munhava: 
Barnhemmet Lar Siloe: FFBB stödjer genom er faddrar 20 barn. Totalt finns 85 barn boende 
på barnhemmet. Alla barnen är räddade. 
Munhava: FFBB stödjer genom er faddrar 28 barn och 5 skolflickor. Fadderbarnen och deras 
familjer bor i Munhava som består av 15 olika byar. Syster Evelina berättar att alla barnen är 
räddade, men familjerna har förlorat allt. 
 

LIFIDZI OCH VILA, nordvästra Mocambique och nära gränsen till Malawi. 
 
Information till er som har fadderbarn vid förskolan Ana Maria, Vila: 
Information från syster Lufinda: Till FFBB och alla sponsorer samt till er som har fadderbarn 
vid förskolan Ana Maria. Tack gode Gud att vi här på förskolan Ana Maria har klarat oss nå-
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gorlunda undan den fruktansvärda katastrofen som drabbat Mocambique och framför allt 
Beira. Här i Tete -provinsen har det regnet under fyra dagar. Det började en tisdag och slu-
tade inte förrän på fredagen. Det regnade dag och natt med oerhörd kraft utan att stanna. 
Vinden var stark. Det var ett regn som inte någon här har upplevt tidigare. De gamla männi-
skorna säger att de aldrig sett något liknande. Det var detta regn som förstörde och orsa-
kade mångas död. Många har blivit av med sina hus.  
Jag förstår att ni är oroade över era fadderbarn men jag har ännu inte kunnat ta mig runt för 
att besöka alla och se deras situation. Jag vet att flera har förlorat sitt hus och ägodelar.  
Alla fadderbarn är välbehållna. Hälsningar från Syster Lufinda, Förskolan Ana Maria, Vila  
 
Information till er som har fadderbarn i Lifidzi:  
Syster Olimpia meddelar att Lifidzi drabbats av enorma skyfall under flera dagar. Regnet bör-
jade redan i februari och har fortsatt med stor kraft. Många hus och familjers ägodelar har 
spolats bort. Syster Olimpia kommer att följa upp alla fadderbarnen så snart det är möjligt 
att ta sig fram. Därefter meddelar vi er hur situationen ser ut för familjerna. Vad hon vet idag 
är alla barnen välbehållna.  
 
Information till er som stödjer skolflickor i Lifidzi, Fonte Boa och universitetsstuderande:  
Syster Olimpia meddelar att skolflickorna är i säkerhet. Vi har inte uppgifter från våra univer-
sitetsstuderande. Så snart det finns någon information kommer vi att meddela detta. 
 

      
Rester av familjers hus i Lifidzi 
 
Övrig information från Lifidzi: 
Många av familjernas lerhyddor har förstörts och spolats bort.  
Vi förstår att många av er undrar över de UDDT som byggdes genom stöd från Rotary i Kristi-
anstad och där mycket arbete lagts ner. Syster Olimpia berättar att UDDT:na är välbehållna 
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och klarade av de kraftiga regnen och blåsten. På området fanns sedan tidigare fortfarande 
kvar ett par traditionellt byggda latriner, men som nu är helt förstörda.  
Att ha tillgång till ordentliga toaletter är oerhört viktigt. Familjernas traditionella toaletter 
består enbart av ”håll i marken”. När regnet kommer och spolar bort urin och fekalier sprids 
många sjukdomar i vattnet. Det känns därför positivt att veta att UDDT:na är välbehållna och 
fyller sin funktion och begränsar smittspridningen.  
 

LICHINGA, nordöstra Mocambique  
Syster Vinaya uppger att regnet började redan i oktober föregående år. Det har regnet oav-
brutet och med stora översvämningar som följd. Idai drabbade även Lichinga med kraftiga 
regnfall och starka vindar. Vinaya berättar att taket på den skolbyggnad som är under kon-
struktion har blåst bort. Huruvida plåttaket kan räddas vet vi ingenting om idag. Vi väntar på 
uppgifter från syster Vinaya när det finns möjlighet för henne att besöka skolbyggnaden som 
ligger ca 3 km från Lichinga centrum. För tillfället kan hon inte ta sig dit. 
 

  

Ni är välkomna att hör 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. 

Styrelsen FFBB 
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