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Bästa medlemmar, faddrar och sponsorer,
Vi är redan en bit in i 2019 och det som berört oss alla är cyklonen IDAI som drabbade Mocambique i mitten av mars. En månad senare drog ännu en cyklon in över nordöstra delen av landet. Tusentals människor
berörs.
Mocambique- cyklonerna är "ytterligare en larmklocka om farorna med klimatförändringarna”. Det finns
starka bevis på att regnoväder blir kraftigare över hela världen. Det innebär att man kan få samma mängd
regn men det händer under en kortare period.
Att kunna förbättra för medmänniskor, som på olika sätt kämpar för överlevnad och en framtid, är en drivkraft för oss i styrelsen. Det är vi tillsammans som gör förändringar.

ÅRSMÖTE:
Årsmötet hölls den 4 maj i Eslöv. Totalt inbringade årsmötet 2 000 SEK. Tack till alla som kom.
Avgående ledamöter avtackades och nya välkomnades. Styrelsen har flera utmaningar framför sig. Återuppbyggnad och stöd åt familjer i Munhava och Lifidzi p.g.a. cyklonen IDAI. Flickors/barns rätt till skolgång
och fortsatt stöd till Gender- projektet. Utveckling av Moringa- projektet samt Jordbruks- och Sanitetsprojektet i Lifidfzi. Vi hoppas kunna fortsätta stödja skolbyggnationen i Lichinga. I Vietnam, förbättra skolgång
och rehabilitering för funktionshindrade barn i Thanh Ba.
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För Barnens Bästa är en ideell biståndsorganisation som ger effektiv
hjälp och arbetar efter barnkonventionens intentioner.
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MOCAMBIQUE:
INSAMLING ”Mat Lifidzi”
Insamlingen som startade i januari, inbringade totalt 55.928 SEK. Varmt TACK för alla generösa
gåvor som har kommit in. Spridningen via sociala media gör att många utanför FFBB bidrar. Tack
till alla som delar och sprider FFBB:s information.
Pengarna har överförts och systrarna har köpt in majs som har delats ut. Förtur har getts till ensamstående
mödrar med många barn, sjuka och äldre. Vidare har majs köpts in till förskolebarnen vid Centro Aberto
och internatet för flickor.
”Tack för er gest av solidaritet. Vid den här tiden på året har människorna det svårt. Maten är slut och
familjerna har ännu inte skördat. Tyvärr kommer skörden även detta år att bli mycket liten. Systrarna
Sao Jose de Cluny är glada och tacksamma för den möjlighet ni ger till människorna för överlevad och så
att hungern kan reduceras.”/Syster Olimpia, Lifidzi, februari 2019.

Inköp av 100 säckar majs i första etappen. Det är ont om majs och höga priser. Systrarna fick åka till närliggande
stad Domue för att köpa.

INSAMLING ”Katastrof MZ”
Många har hörsammat FFBB:s upprop. Det är med glädje vi kan berätta att ca 160 000 SEK har
kommit in så här långt. Varmt TACK till alla generösa givare. Även här har FFBB:s upprop spritts
via sociala media. 5 000 USD har överförts till syster Evelina och hon har bekräftat att pengarna
kommit fram.
Syster Evelina har tagit katastrofen hårt och är fortfarande berörd. Som tidigare nämnts är skadorna på klostret omfattande och det behövs i princip en helt ny byggnation av ovanvåning och
tak. Regnet har upphört för någon vecka sedan, men det har regnat under lång tid. Fukten, lukten
och smutsen är svår i klostret. Eftersom det inte finns något tak, fönster och dörrar är syster Evelina rädd för att obehöriga ska ta sig in. Men, som syster Evelina uttryckte det: ”… livet börjar
återgå till det normala trots att vi har mycket att brottas med. Vi tackar Gud att inga barn eller
familjer i våra program har kommit till skada”.
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Familjernas hus i Munhava är i regel byggda av cementblock. Taken består av takplåt ”chapas”.
Syster Evelina berättar att många frågar om hjälp. Det är främst takplåt, fönster och dörrar som
man vill ha hjälp med.
Svenska Ambassaden i Maputo tillåter inga besök i Sofala och Manica- provinserna för tillfället och
någon resa kan inte göras dit. Syster Vinaya, Lichinga, har blivit tillfrågad om att stödja syster Evelina och hon anlände till Munhava den 3 maj. Tillsammans kommer systrarna att bl.a. besöka
FFBB:s fadderbarn, familjer och kvinnorna som finns med i projekten. Systrarna kommer att lämna
rapport och kostnadsförslag och hur arbetet framöver skall läggas upp.

Syster Evelina och syster Vinaya besöker ett av fadderbarnens hus

Stöd till sjukhuset i Chimoio:
Styrelsen har lämnat stöd till provinssjukhuset, avdelning för undernärda barn, i Chimoio genom dr
Araujo Mussa. En av våra medlemmar lämnar kontinuerligt stöd till avdelningen. På avdelningen
finns stor brist på lakan, filtar och utrustning för att tillgodose behoven för de undernärda barnen.
Mussa berättar att flera barn fick dela filt, mugg och tallrik och att smittorisken vid avdelningen är
stor. Barn som söker hjälp för en infektion ådrar sig oftast en annan. Chimoio ligger 20 mil väster
om Beira som drabbades av cyklonen IDAI och med följder vi känner till.
”Antalet undernärda barn som kommer till barnavdelningen har ökat markant sedan området berördes
av den tropiska stormen. Förra veckan rapporterades 64 undernärda barn som kom in på avdelningen.

Sida: [3]

FÖR BARNENS BÄSTA

Jag har diskuterat med min avdelning hur vi bäst använder stödet från FFBB. Vi har beslutat att först och
främst köpa fler filtar för att minska dödligheten orsakad av hypertoni. Vidare saknas koppar för att användas under terapeutisk mjölkadministration och tallrikar för soppa.
Situationen ute i byarna är svår. Vi närmar oss den kalla årstiden och många familjer förlorade alla sina
tillhörigheter. Nu kan vi erbjuda uutsatta familjer filtar och vi kan också erbjuda en filt för barn som
skrivs ut efter återhämtning här på sjukhuset”.
Ansvarig pediatrisk nutritionist vid Chimoio Provins- sjukhus mottog stödet med stor entusiasm och tackar ännu en gång för detta värdefulla stöd som hjälper det medicinska laget att rädda barnen som är intagna på detta sjukhus.” /Med.dr. Araujo Mussa.

Det medicinska teamet tackar FFBB genom dr Mussa

Inköpta filtar
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Flickinternatet, Lifidzi:
Styrelsen känner stor heder och tacksamhet över att FFBB ha fått det stora förtroendet att motta
en donation på 200 000 SEK. Stort TACK till Hillevi Svensson för hennes omsorg och tankar om stöd
till flickorna i Mocambique. Donationen kommer därför att användas för flickors skolgång enligt
önskan. Styrelsen har beslutat att namnge fonden ”Hillevi Svensson- studiefond för flickor” för att
hedra Hillevi Svenssons minne.
Till högstadie- och gymnasieskolan i Lifidzi finns ett flickinternat. Barnen går i byskolorna t.o.m.
årskurs 7. Därefter söker man till högstadieskolan i Lifidzi. Flickor som bor i avlägsna byar och har
lång skolväg kan ges möjlighet att få bo på internatet mot en månadskostnad.
Skolan och tillhörande internat för flickor och pojkar byggdes av Jesuitprästerna och öppnades
1954. Systrarna ansvarade för driften och stöd till flickor och pojkar. Under inbördeskriget beslagtogs skolan och internaten av Renamo. Efter krigsslutet gick ägandet över till staten. Under många
år har systrarna i Lifidzi försökt få tillbaka ägandet för i första hand internatet för flickorna. Internatet ligger i nära anslutning till klostret, och systrarna har bevittnat att mycket har försummats,
främst beträffande stöd och omsorgen om flickorna. Internatbyggnaden är fullständigt nergången.
Inget underhåll har gjorts sedan den byggdes.
I september 2018 blev det klart från myndigheterna att internatet skulle återlämnas till systrarna
den 1 januari 2019. Detta var en stor positiv händelse för systrarna.
Systrarnas övertagande betyder att de nu tar ansvar för flickorna ur ett helhetsperspektiv, d.v.s.
sörjer för näringsrik mat, stöd i skolarbetet, läkarvård, moral och etik.
FFBB har de senaste två åren lämnat stöd till 15 flickor boende på internatet. Några av dem har en
personlig FFBB- fadder som betalar 225 kr/månad för sin skolflicka. Totalt finns det plats till 60
flickor. Tidigare år har många platser varit tomma p.g.a. att familjerna inte har råd att betala. I år
har systrarna tagit emot 60 flickor, där då flertalet inte har möjlighet att betala men välkomnas att
bo på internatet. Särskild hänsyn har tagit till flickor som bor långt från Lifidzi och p.g.a. fattigdom
inte har möjlighet att studera vidare.
FFBB kommer i möjligaste mån försöka stödja systrarna med flickornas utveckling och då främst
med näringsrik mat. En donation från FFBB:s medlemmar gjorde det möjligt att bidra redan då
skolåret började i slutet av februari.
”Jag vill tacka FFBB:s ledamöter och alla FFBB- vänner för att ni stödjer flickors skolgång och
utveckling. Flickorna som bor på internatet var mycket undernärda då de kom till oss. Genom att
vi med hjälp av bidrag från FFBB nu kan ge flickorna en varierande kost bidrar det till deras
fysiska utveckling såväl som mentala. Vi ser en betydligt större öppenhet för deras engagemang
i skolarbetet. Varmt tack till er för detta projekt för flickorna som är mycket viktigt även för oss
systrar Sao Jose de Cluny”/Varma hälsningar syster Freita Lifidzi, maj 2019.
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Skolflickorna Lifidzi.

Internatet är viktigt för flickorna.

Moringa- projektet, Lifidzi:
Moringa- projektet är i full gång. I februari började förberedelserna av 1 hektar mark för Moringaodling. Den 26 april kunde sådden påbörjas. Vi är nu mycket förväntansfulla att följa utvecklingen.
Den moçambikiska regeringen ser det angeläget att förbättra lokal medvetenhet avseende de
olika aspekterna mat och hälsa. Slogan som "Varje hushåll bör äga ett eget Moringa- träd" passar
väl in i FFBB:s och systrarnas ambitioner. Vi hoppas kunna främja och stödja medvetenheten om
alla positiva aspekter av Moringa och konsumtion av det högt näringsrika Moringa- trädet.
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VIETNAM
Vietnam är ett land i stark utveckling och dess ekonomiska tillväxt de senaste 25 året kan inte beskrivas
som något annat än enastående. Vietnam var helt sönderslitet efter krigets slut, men den höga tillväxten
har kraftigt minskat ”inkomstfattigdomen”. Tillväxten tog sin början då den ekonomiska reformpolitiken
inleddes för 25-30 år sedan. I Dagens industri, 7 maj 2019, betecknas Vietnam som en ”äkta tillväxtstjärna”,
där BNP sedan 2016 stigit med ca 7 % årligen. Vietnam har också blivit ett mycket populärt turistmål (från
6000 flygresenärer 1990 till 91 miljoner 2017), vilket då utgör en viktig inkomstkälla. Flertalet av turisterna
håller sig till den långa kusten, där det finns otaliga högklassiga badorter, en fantastiskt vacker skärgård och
sevärda, historiska städer.

Uppföljningsresa till Thanh Ba 13 – 27 mars
På uppdrag av styrelsen genomfördes en uppföljningsresa till Thanh Ba Center, Vietnam. Representanter
för FFBB var Gert-Agne Gustafsson och Maj-Gull Gustafsson; representanter för BFA var Margareta Wilholm
och Jan Kuuse. Senaste uppföljningen gjordes i november 2017, då försvagade aktiviteter vid centret och i
kommunerna noterades. Utlovad ombyggnad (med början 2014) av de nya lokalerna hade inte heller påbörjats. Under 2018 följde fortsatt låg aktivitet, fördröjningar av rapporteringar m.m., varför styrelsen bedömde det som angeläget att göra en uppföljning av verksamheten vid centret.
Under besöket hölls flera sammanträden. I dessa deltog: Direktör Tuyen, Thanh Ba Center, vice chairman
Mr Hai People´s Committee, vice chairman Mrs Thanh, Education Department samt centrets personal. Mr
Tuyen tillträdde sin tjänst i oktober 2018 och har ingen erfarenhet av barn med funktionshinder. Han har
tidigare arbetat vid People´s Committee i Thanh Ba, där han bl.a. ansvarat för miljö- och markfrågor.
Våra möten och diskussioner handlade om att FFBB och BFA var missnöjda med tre sakfrågor:
1) 2014 fick centret flytta till andra lokaler, ett tidigare kinesiskt sjukhus, eftersom ”centret som byggdes
av/genom Thanh Ba-projektet” fråntogs för att göras om till skola. Trots löften från People´s Committee i
Thanh Ba samt att FFBB/BFA dessutom skickat skrivelser till People´s Committee, hade fortfarande ingen
ombyggnad påbörjats.
2) Centrets funktion håller inte en nivå så att barnens rättigheter till träning vid centret och stöd i skolan
tillgodoses. (Se punkt 1, dåliga lokaler och avsaknad av utrustning försvårar arbetet för personalen, sjuksköterska och sjukgymnast).
3) Centret saknar kvalificerade lärare i specialpedagogik.
Kritiken mottogs väl och alla inblandade parter i Thanh Ba medgav bristerna. Vi var alla överens om att
situationen måste förändras.
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Vice chairman PC Mr Hai, vice chairman ED Mrs Thanh,
direktör Mr Tuyen, vice direktör Mr Long

Genomgång av ekonomin och verifiering av kvitton
Jan och Margareta BFA, Maj-Gull, Mrs Hai tolk och kassören
Thanh Ba centret.

FFBB/BFA överlämnade tidigare rapporter och dokument till hjälp för direktör Mr Tuyen att förstå centrets
funktion. Videofilmen, som spelades in 2006 vid projektslutet, överlämnades och presenterades för direktör Tuyen och centrets personal. Filmen ger en god information om centrets tidigare funktion.
Mr Hai, People´s committee lovade att viss renovering och ombyggnad av befintligt center ska påbörjas
inom snar framtid. Vidare kommer Mr Tuyen att ansöka om att fler lärare anställs vid centret såsom kompetenta och utbildade lärare med erforderliga kunskaper i specialpedagogik. Idag arbetar endast en utbildad specialpedagog vid centret som blindlärare.
FFBB/BFA fick tillfälle att tala med prof. Le Van Tac, NIES, Hanoi som varit konsult under uppbyggnaden av
projektet och ansvarade för det omfattande utbildningsprogrammet. Direktör Tuyen gav löfte om att kontakta prof. Le Van Tac för att få råd och vägledning. Det diskuterades även huruvida tidigare utbildade och
kompetenta speciallärare skulle kunna hjälpa till så att centrets tidigare funktion kunde återupprättas.
Styrelsen för FFBB, i samråd med BFA:s biståndsgrupp, har beslutat att avvakta till slutet av året för att göra
en ny utvärdering. Tills vidare fortsätter fadderbarnsprogrammet.
Besök hos fadderbarnsfamiljer:
Idag stödjer FFBB och BFA tillsammans 66 barn, betydligt färre än för några år sedan. Under 2018 utgick 16
barn och 10 nya tillkom. Generellt kan sägas att den goda utvecklingen i landet gör att familjernas levnadsförhållanden har förbättras. Tidigare ansågs Thanh Ba vara ett av landets fattigaste distrikt. Idag erbjuds nya
möjligheter för familjerna. Två större cementfabriker har etablerat sig och flera te- fabriker, privata och med
utländskt ägande (bl. a. indiskt ägarskap). Det finns även flera sy- fabriker. Många bönder i Thanh Ba är s.k.
”tea farmers”. En del bönder har sin egen mindre teplantage och säljer då de gröna löven till ett företag.
Andra arbetar för ett större teföretag. Ytterligare några har både sin egen teodling och arbetar samtidigt för
ett företag.
Vi mottas alltid med stor vänlighet när vi besöker barn och familjer. De öppnar sitt hem för oss; trevliga
samtal och familjerna berättar om svårigheter och även om glädjeämnen. Vi noterar att utvecklingen är
positiv och att familjernas levnadsstandard har ökat markant. Många har nybyggda hus och flera föräldrar
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har fast arbete. Det framkom att det inte längre är så intressant att investera i en ko. Särskilt yngre föräldrar vill hellre ha ett arbete och en säker inkomst.
Barnen får inte den hjälp som de borde få. Det gäller rehabilitering och stöd i skolan. Förklaringar till detta
är det som nämnts att nuvarande lokaler inte fyller behoven samt avsaknad av utbildad personal. Det finns
stora behov av en teckenspråkslärare. Döva barn i programmet och även utanför programmet får i princip
ingen teckenspråksundervisning. Centrets blindlärare försöker göra sitt bästa för att ge barnen de nödvändigaste tecknen. Föräldrar till de döva barnen efterfrågar starkt hjälp till sina barn och vill själva också lära
sig. Idag är kommunikationen mellan barn och familj mycket ringa. Lärarna i kommunerna saknar även utbildning inom vissa funktionshinder för att kunna bemöta barnet på bästa sätt i skolan.
Fadderbarn med föräldrar eller annan anhörig, som vi inte hade möjlighet att träffa i hemmen, bjöds in till
centret. Flertalet av föräldrar/anhöriga berättar att de önskar mer stöd av centret för sina barn. Vi upplevde att barnen var mycket glada över att få komma till centret. Efter det att vi träffat alla barn och familjer
arbetade vi fram en åtgärdslista tillsammans med dir. Tuyen och personalen - barn som skulle följas upp,
barn som var i behov av mer rehabilitering och stöd i skola, barn vars medicin skulle kontrolleras etc.

My besöker oss på centret tillsammans med sin moster
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Tack för fina stickade plagg som delades ut

Besöker systrarna Doung och Dung

THUONG
Vi besökte tre skolor, däribland gymnasieskolan där Thuong studerar. Thuong bor sedan i höstas hos sin
farmor. Som ni känner till flyttade Thuong till centret 2013 av den anledningen att farföräldrarna hade svårighet att hjälpa honom till skolan. I juni 2018 ansökte Thuong om att få flytta hem till sin farmor, då han
förlorat sin farfar i april. Han skulle då börja andra året på gymnasiet i augusti 2018. Farmor börjar bli till
åren och Thuong var orolig för hennes hälsa. Han kände att han ville vara nära farmor. Thuongs farbror
skjutsar honom varje morgon de 15 km till skolan och hämtar honom efter lunch. Thuong är bunden till sin
rullstol och behöver hjälp med allting. Farbrodern hjälper till med Thuongs personliga hygien. Besöket i
hemmet såväl som i skolan var positivt. Thuongs lärare berättade att han mår mycket bättre nu när han får
bo hos farmor. Hon bekräftar vidare att skolarbetet går bra. Thuong har fortsatt fina resultat, främst i de
samhällsvetenskapliga ämnena. Det är fullt förståeligt att han har det kämpigare med de naturvetenskapliga ämnena, t.ex. matematik, fysik och kemi. Thuongs funktionsnedsättning gör att han har begränsningar
då det gäller skrift. Han hinner inte skriva lika snabbt som kamraterna. Därför får han uppgifter med sig
hem som han gör på eftermiddagarna. Vi kan dock konstatera att Thuongs handstil är beundransvärd.
Styrelsen har beslutat att fortsätta stödja Thuong tills att han avslutar gymnasiet i maj 2020. Läraren berättar vidare att Thuong har många vänner som besöker honom i hans hem. Själv gör hon också besök hos
honom.
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Thuong i skolan

Thuong visar sina uppgifter

Ge en gåva
Tänk på att ni alltid är välkomna att köpa gåvor till t.ex. födelsedagar eller andra tillfällen. På vår
hemsida www.ffbb.se ”Ge en gåva” kan ni se vad ni kan köpa. Ni kan också ringa Gretchen Nordenström 044 -211850 eller maila till: gava@ffbb.se så får ni hjälp. När ni handlar får ni ett fint
gåvobevis som ni ger bort.
Det är vår förhoppning att föreningens arbete ska fortsätta att utvecklas positivt. Besök gärna hemsidan
www.ffbb.se och läs under rubriken AKTUELLT OCH NYHETER. Vi uppdaterar med jämna mellanrum. Ni kan
också följa oss på Facebook.
Har du frågor? Du är alltid välkommen att höra av dig till info@ffbb.se om du undrar över något eller vill
veta mer. Du kan även ringa 046 - 12 35 61 och prata med ordföranden Gert-Agne Gustafsson.
Tack än en gång för Ert stöd och alla bidrag.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen FFBB
www.ffbb.se
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