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”Vi skall aldrig glömma er hjälp. Den hjälp     

som ni gav i en svår stund för många i Mocambique.         

Jag hoppas att ni orkar fortsätta att hjälpa  

genom att visa denna goda gest av  

välgörenhet och därmed demonstrerar  

kärleken till er nästa” hälsning från familjer                  

i Munhava/Syster Evelina     

     Översvämningar i Lifidzi                  

 
     

Lund, september 2019 

 
Bästa medlemmar, faddrar och sponsorer, 
Hösten har gjort sitt intåg. Sommaren har varit fin och vi hoppas ni haft sköna dagar för vila och 
återhämtning. Styrelsens arbete är fortsatt intensivt. Våra kontakter med systrarna i Mocambique 
och med direktören för centret i Thanh Ba har varit goda. Vi vill gärna delge er lite om den senaste 
utvecklingen av de projekt som FFBB stödjer.  
 

INSAMLING ”Katastrof MZ” – gav 160 000 SEK 

Tidigare har styrelsen skickat information angående cyklonen IDAI, som drabbade Munhava, Beira 
i mitten av mars. Några veckor senare drabbades Mocambique av ytterligare en cyklon. Afrika är 
den kontinent i världen som spås drabbas hårdast av klimatförändringarna. Det är också kontinenten med 
minst pengar för att göra något åt saken och har minst att säga till om i internationella sammanhang. Kli-
matforskare befarar att Afrika kan få se mer av katastrofer, när effekterna av klimatförändringar växer. 
Regnmängden kommer att minska och regnen falla mer sporadiskt och oförutsägbart i redan torra områ-
den. Detta har vi redan upplevt i Lifidzi under de senaste fyra åren.  

Cyklonen har krävt många liv och förstört försörjningen för tusentals människor. Redan fattiga människor 
förlorade precis allt. Man talar om att det är den värsta naturkatastrofen som någonsin har drabbat södra 
halvklotet. Förutom Mocambique drabbades också Zimbabwe och Malawi.  

 

http://www.ffbb.se/
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ÖVERFÖRINGAR ”Katastrof MZ”  

FFBB:s styrelse har följt utvecklingen efter cyklonens framfart, och vi har försökt hålla regelbundna 
kontakter med systrarna. Överföringar av insamlade medel har skett vid tre olika tillfällen. De två 
första överföringarna, totalt 4000 USD, gjordes så snart syster Evelina gav klartecken att banksy-
stemet fungerade. Därmed kunde de akuta behoven i form av dricksvatten och mat tillgodoses. 
Den tredje överföringen, totalt 9000 USD, översändes i juli med ändamålet att hjälpa de drabbade 
familjerna i Munhava och Lifidzi att bygga upp sin tillvaro igen. Vidare att återställa det sociala 
centret som FFBB byggde 2002 – 2004, med SIDA- stöd. Dr Mussa, Chimoio, vädjade om stöd för 
inköp av vatten, mat och filtar till drabbade barn och familjer. FFBB har bidragit med 2000 USD till 
ändamålet. Därtill har FFBB bidragit med medel så att systrarnas kloster i Munhava skulle kunna 
repareras. Som ni känner till blev klostret totalförstört, och fram till nu har det varit en mycket 
svår period för systrarna i Munhava, då de inte haft tak över huvudet. De har levt med många reg-
niga dagar, drabbats av infektioner och med ständig rädsla att bli överfallna.   
 
FFBB:s snabba insatser har haft stor betydelse för befolkningen i det utsatta och fattiga området Munhava, 
där syster Evelina är verksam sedan 2005. 
 

     
  

        

Klostret har fått nytt tak                          Syster Evelina och syster Vinaya har besökt alla fadderbarn. 

 

May the Good God bless you abundantly 
and bless your organization to grow and 
many poor people of our world enjoy your 
existence. And continue the good work as 
you have the inspiration to do little good 
where something little to be done. As our 
mother foundress  Ana Marie Jaouvehy says 
to her daughters ( to us)." Do LITTLE GOOD 
WHERE SOME LITTLE GOOD TO BE 
DONE."/Sister Evelina 
 

 
The IDAI made every-
one in a very poor situ-
ation. But we are hap-
py that we all are alive, 
still we can work and 
earn our living - it is the 
reaction of all. Trying 
to forget the sadness 
and living in pre-
sent./Syster Evelina 
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TACK FRÅN SYSTRARNA SAO JOSE DE CLUNY, MOCAMBIQUE 

Dear all and donors of support for the disaster of the Cyclone IDAI.  
God bless you for your untiring effort to collect this money, our community is very grateful. We 
will always remember you in our prayers all our benefactors. The IDAI made everyone in a very 
poor situation. But we are happy that we all are alive, still we can work and earn our living - it is 
the reaction of all. Trying to forget the sadness and living in present. 
I am sending some photos. Thank you very much for sending sister Vinaya to help me. I lost a lot 
of my energy and we all fell ill. You can see that sister´s house, our convent, has finally been 
repaired, so far that we have a new roof. Now we don´t need to sweep the water and we can do 
other work and don't be afraid to be assaulted. It has been many days with rain and we all 
passed a hard time. Thanks for FFBB support and thanks to all who are thinking, praying and 
supporting us and our poor families in Munhava. Many families have received your sup-
port./Sister Evelina         

    

 
 
 
 

MUNHAVA 
 
Sociala centret      
2002 – 2004 byggdes det sociala centret i Munhava av FFBB. Lokaler iordningsställdes för utbild-
ning i sömnad, matlagning samt förebyggande hälso- och mödravård för fattiga och utsatta kvin-
nor. Senare tillkom en väl utrustad datasal med sex datorer och printer. Under åren har de utbild-
ningar som drivs haft stor betydelse för många kvinnor och ungdomar. Alla som deltagit har fått 
värdefull utbildning som gett dem möjlighet till arbete och självförsörjning. Det var med sorg i 
hjärtat som syster Evelina meddelade att centret drabbats. Cyklonen förstörde delar av byggnaden 
och mycket av utrustningen.  
 
Så här skrev syster Evelina: ” … our center needs to be painted. All the painting is gone black be-
cause of cyclone. Machines of sewing and some computers need to be repaired. A couple of 
computers are not possible to repair. The printer is in bad condition. I have already repaired the 
roof and the glass for the windows I have replaced. Top of the cutting table has pealed out, to be 
replaced because of dampness. The cooking facilities and the oven is gone and need to be re-
placed”. 
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Målning av centret är på gång                       Datasalen med utrustning är i princip klar   Ny spis inhandlad till matlagningsutbildn. 

 

Det är med stor glädje vi kan meddela att centret är i princip återställt. Styrelsen vill återigen tacka 
alla er generösa givare. Det är fantastiskt att få uppleva hur mycket hjälp som ni så generöst delar 
med er av. Det är tack vare er alla som arbetet är möjligt.      

    

    

 

Fadderbarnsprogrammet Munhava 

Alla fadderbarnen i Munhava har följts upp av syster Evelina och syster Vinaya. Eftersom Evelina 
hade en svår situation och FFBB inte var tillåtna att åka till Beira, så bestämdes att syster Vinaya 
från Lichinga skulle åka till Munhava och stötta syster Evelina. Hon skulle också vara behjälplig 
med uppföljningen av fadderbarnen. Det visade sig att samtliga hade fått sina hus förstörda. Några 
mer omfattande än andra. Det lilla som familjerna ägde hade till stort del förstörts eller spolats 
bort.   

Alla barn och familjer mår efter omständigheterna bra. De har fått hjälp att reparera sina hus. 
Flera fadderbarn och familjer har skickat tackbrev till FFBB och till respektive fadder. Dessa har 
redan skickats ut till berörda. Som ni förstår är alla oerhört tacksamma över att ha fått hjälp. Dock 
kvarstår problem, och det tar tid med återhämtning efter en så pass omfattande katastrof. Därför 
är inte katastrofen över, utan det finns behov av fortsatt hjälp. 

Pascoa, som antogs i fadderbarnsprogrammet Munhava 2004, avslutade klass 12 i december 2018 
med goda betyg.  Hon har kommit in på sjuksköterskeprogrammet, inriktning ”nutrition” i Quile-
mane. Vi önskar Pascoa lycka till. Trots fattigdom och många svårigheter har hon kämpat för att så 
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småningom kunna få en utbildning. Pascoa kommer att få fortsatt stöd av sin fadder samt från 
”Hillevi Svenssons Studiefond”.  

 

Fadderbarnsprogrammet Lar Siloe 

Fadderbarnen som vi stödjer på barnhemmet Lar Siloe mår bra. Det var en skräckupplevelse för 
systrarna, barnhemsbarnen och naturligtvis också för boende i Munhava när cyklonen slog till. 
Man var förvarnad, men det var ingen som kunde ana att cyklonen skulle bli så stark. Systrarna, 
barnen och anställda tog skydd på barnhemmet. Barnhemmet, som byggdes 2004-2005, klarade 
sig förhållandevis bra, och endast delar av taket förstördes. Alla har varit berörda och påverkade, 
men livet går vidare och man tar nya tag.  

Nya faddrar sökes till flickor vid barnhemmet Lar Siloe 
 

    

Marta fadderbarn, barnhemmet Lar Siloe 

 

 

 

 

LICHINGA 

Skolbyggnation 
Lichinga utsattes för svåra översvämningar redan i november 2018, och dessa upphörde inte för-
rän i april i år. Av den anledningen var det inte möjligt att fortsätta byggnationen.  
 

19 flickor i åldern 6-14 år söker 

faddrar. Skulle Du kunna tänka dig 

att stödja en flicka vid barnhemmet 

Lar Siloe? Du som redan stödjer ett 

barn, skulle du kunna tänka dig att 

stödja ytterligare ett barn? Om du 

har möjlighet att hjälpa till att hitta 

nya faddrar är vi mycket tack-

samma. Det kostar 150 

kr/månad/barn. 

Som fadder till en flicka står du upp 

för flickors rättigheter.    
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Nu är arbetet i full gång igen, och syster Vinaya vill framföra följande: Två klassrum och toaletter 
håller på att färdigställas. Kontakt har redan tagits med utbildningsdepartementet i Lichinga, 
som har godkänt att skolan öppnas i februari 2020. Detta under förutsättning att de två klass-
rummen och toalett blir klara.  

Fönster och dörrar är klara att sättas på plats, och golvet håller på att slutföras. I slutet av augusti 
kom detta meddelande från Syster Vinaya:  

 

    

 

Syster Vinaya berättar vidare att hon köper allting själv efter hand. Små kvantiteter av t.ex. cement 
så att det inte skall bli förstört eller stulet. Det är ett hårt arbete för syster Vinaya att leta material 
och sörja för transporten till byggplatsen. Vinaya arbetar heltid som sjuksköterska vid sjukhuset i 
Lichinga. 

Vi väntar på en kostnadsberäkning på ungefärliga kostnader för att slutföra arbetet med de två 
klassrummen och toaletter.  

Styrelsen hoppas kunna göra en ny förfrågan till Östermalmskyrkan, Kristianstad, om stöd. Öster-
malmskyrkan har till största delen bidragit med medel för byggnationen. Stort TACK till styrelsen 
för ett fantastiskt stöd, som kommer att ge många barn en möjlighet till skolgång. Detta gäller sär-
skilt barn på landsbygden, där skolor ofta saknas. 

 

    
LIFIDZI 
Lifidzi och Vila drabbades av mycket hårda vindar och översvämningar. Familjernas lerhus och grö-
dor har sköljts bort av vattenmassorna. Tyvärr blev majsskörden inte bra p.g.a. för mycket regn vid 
fel tidpunkt.  

..."the work is in progress. I got the cost for the
 toilet items such as closest, taps, wash basin  
and fixing material and it is  
82.570 MTC about 1300 USD. Wiring material, 
painting, flooring and other works they are  
doing budget and I hope to get it soon.  
We also need to buy school desks for children, 
desks for teacher and storage."  
Love and prayers/Sister Vinaya 
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Vi upplever en fortsatt positiv utveckling av FFBB:s projekt i Lifidzi. Syster Freitas, superiora, är 
driftig och kunnig.  
 

Fadderbarnsprogrammet 
Fadderbarnen och familjerna mår bra. Några av våra fadderbarn är drabbade av följderna av cyk-
lonen IDAI. I juli har ekonomiskt stöd överförts till Lifidzi till återuppbyggnad för de familjer som 
förlorat sina hus och tillhörigheter.  

 

Gender (Se vidare separat fil ”Augustirapport Gender och Moringa från syster Freitas). 

Systrarna har startat en ny omgång workshop för flickor, pojkar, föräldrar och byledare. Ett fort-
satt mycket stort intresse visas. Flickorna är intresserade och det är livliga diskussioner. Många av 
flickorna berättar, att de tvingats sluta skolan redan efter 2-3 år och att familjen har planer på att 
gifta bort dem. Det är många flickor som frågar efter studiehjälp. Systrarna berättar att det finns 
ett betydligt ökat intresse för flickorna att fortsätta att gå sin grundutbildning. Mammorna är fullt 
medvetna om riskerna av tidiga äktenskap och graviditeter. Styrelsen fortsätter att intensivt stödja 
våra systrar i ett mycket viktigt arbete. 
 

 

Syster Lucia leder workshopen för flickor från byarna Mulamo och Chingola. 

 
Moringa (Se vidare separat fil ”Augustirapport Gender och Moringa från syster Freitas). 
Här kan ni läsa den senast uppdaterade informationen om utvecklingen. 
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VIETNAM 
 
Thanh B- projektet och fadderbarnsverksamheten 
Som vi tidigare meddelat gjorde styrelsen en uppföljningsresa i mars innevarande år. Den nye di-
rektören, Mr Tuyen, tillträdde i oktober 2018.  

Efter uppföljningen har ett gott samarbete inletts.  Mr Tuyen visar ett stort engagemang och in-
tresse att förbättra situationen för funktionshindrade barn i Thanh Ba distrikt. FFBB, som samarbe-
tar med BFA, får numera uppdaterad information och svar på frågor som tidigare varit oklara bl.a. 
beträffande fadderbarnen. Ett par barn har utgått ur fadderbarnsprogrammet och centret har 
skickat utförliga rapporter om uppföljningsbesök som gjorts samt noggrann beskrivning av barn 
och familjens situation.  

Rehabiliteringsprogram för yngre barn har startats liksom ”Art-club” för bl.a. barn med Down´s 
syndrom. Programmen uppskattas mycket av barnens familjer. Att aktivt få vara delaktig i barnens 
välbefinnande betyder mycket för föräldrarna. 

Under besöket i mars diskuterades döva barns situation. Genom hembesök hos familjer med döva 
barn framkom att det fanns brister. Lärare som undervisade döva barn saknade utbildning, föräld-
rar efterlyste utbildning och framför allt saknade barnen ett språk.  

Ni kommer säkert ihåg dr prof. Le Van Tac, NIES, utbildningsministeriet i Hanoi. Mr Tac var en av 
FFBB:s konsulter under uppbyggnaden av projektet. Förnyad kontakt har tagits med prof. Tac av 
direktör Tuyen och FFBB/BFA. Detta resulterade i att prof. Tac m.fl. genomförde ett utbildnings-
program. Se vidare rapport ”Report on the training teaching skills children with hearing loss for 
teachers and parents 2019”. Det är mycket glädjande att se positiva förändringar och att 
FFBB/BFA får en god respons.  

 
Prof. Le Van Tac leder utbildningen 
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Sign language training course – augusti 2019 

 

    
 
Insamling ”Hanh – hjärtoperation” 
Styrelsen är mycket tacksam för de medel som kommit in till Hanhs hjärtoperation. Stort TACK till 
alla er som så generöst bidrog till att rädda lilla Hanhs liv. Tillsammans kan man göra mycket och 
det är otroligt glädjande att få så fin respons från er. Vi, tillsammans, bidrar till att göra skillnad. 
Totalt har ca 15.000 SEK kommit in.  

 

THUONGS STUDIER 

Den 12 augusti opererades Hanh. Operat-

ionen gick bra. Direktör Tuyen skickade 

information redan samma dag som Hanh 

blev opererad. Hanh har blivit utskriven 

från sjukhuset och kommer att följas upp 

av läkare vid Heart Hospital i Hanoi.  Di-

rektör Tuyen och Hanhs familj uttrycker 

stor tacksamhet till föreningarna FFBB och 

BFA. Tack vare er hjälp har Hanhs liv räd-

dats. 

Today, Monday, August 12, 2019, at 8 
o’clock, Hanh had an operation at Heart 
hospital in Ha noi, the operation has been 
successfully as the expectation. Now, Hanh 
is in the postoperative room. 
We will continue to provide for you the 
information about Hanh in the next time. 
I want to thank you and the organization 

for always caring about disabilities chil-

dren with extremely difficult circumstanc-

es./Dir Nguyen Sy Tuyen 

Att utvecklas utan en funge-

rande kommunikation skapar 

mycket frustration för barnet. 

Teckenspråket är viktigt för 

självkänslan, tryggheten och 

identiteten. Uppföljning och 

vidareutbildning kommer att 

ske. Döva barn och barn med 

hörselnedsättning ska få extra 

undervisning vid centret en 

gång/vecka, vilket kommer att 

ha stor positiv betydelse för 

deras utveckling. 
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Centret har skickat halvårsrapport gällande Thuongs studier från termin 2, andra året på gymna-
siet. Hans resultat är fortsatt goda och han har uppnått 6,8 i medelbetyg. Thuong har fått omdö-
met ”progressiv student”. I slutet av augusti började Thuong det sista året på gymnasiet. Vi önskar 
Thuong fortsatt lycka till med studierna. Vi är alla överens om att Thuong är en förebild för många 
barn och ungdomar med funktionshinder. Man kan, trots ett mycket svår funktionshinder, fort-
sätta sin skolgång. 

 
Öppningsceremonin för tredje årets elever, Thanh Ba High School. Thuong längst fram med en enorm blombukett. 

    

 

INSAMLING VIA FACEBOOK 

Styrelsen har ansökt om att få ”skapa insamlingar för ideella organisationer” via Facebook, vilket blivit 
godkänt. Ni som är aktiva på Facebook kan nu gå in och stödja insamlingar till FFBB. På så sätt kan FFBB nå 
ut till fler som är intresserade av föreningens arbete och det är ett enkelt sätt att stödja. Just nu genomförs 
en insamling till Genderprojektet i Lifidzi. Så gå gärna in och titta närmare på FFBB:s Facebook.  
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Systrarna Sao Jose de Cluny 

Som tidigare nämnts byggdes det sociala centret i Munhava, Beira, under åren 2002 – 2005. Maj-
Gull och Gert-Agne arbetade som volontärer. De var ansvariga för byggnationen och utbildning av 
handledare i samarbete med syster Aurora. P.g.a. sjukdom fick syster Aurora flyttas till annan för-
samling. Hösten 2005 kom syster Evelina från Indien, och Maj-Gull hade då möjlighet att personli-
gen överlämna projektet till henne. Syster Evelinas dröm hade länge varit att få verka i Afrika. Eve-
lina är utbildad textillärare och hade i Indien arbetat med olika utvecklingsprojekt riktat till utsatta 
och fattiga kvinnor. Hennes positiva anda och det stora intresset för bistånd gjorde att FFBB fick en 
direkt god kontakt. Många av oss känner syster Evelina, främst från hennes besök tillsammans 
med dr Mussa hösten 2017. Syster Evelina har meddelat att hon ansökt om att få avsluta sin 
tjänstgöring i Mocambique. Hon planerar att åka tillbaka till Kerela, Indien, i oktober. Hennes am-
bitionsnivå, omtanke och viljan att hjälpa kvinnorna har varit hög. Hon har på ett utmärkt sätt ut-
vecklat projekten i Munhava, och hon är mycket uppskattad av lokalbefolkningen. Styrelsen är 
överens om att vi kommer att sakna henne. 

Under 7 års tid har syster Regilda varit ansvarig för systrarna i Mocambique. Syster Regilda har 
meddelat att hon kommer att ersättas av en syster från Angola.  

    

    

Ge en gåva 
Tänk på att ni alltid är välkomna att köpa gåvor för 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 Nor-
denström 044 -211850 eller maila till: gava@ffbb.se så får ni hjälp. När ni handlar får ni ett fint 
gåvobevis som ni kan ge 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 försöker att uppdatera 

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 Gus-

tafsson.  

Tack än en gång för Ert stöd och alla generösa bidrag. 

Med vänliga hälsningar 

Styrelsen FFBB 

www.ffbb.se   
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