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RAPPORT – PROJEKT FFBB/SCJ  

Bästa FFBB:s styrelse, medlemmar och sponsorer. Jag vill börja med att tacka för det stora 

engagemang och den ovärderliga hjälp som ni ger till befolkningen i Lifidzi. Det är med stor 

tacksamhet vi har mottagit ekonomiskt stöd till våra projekt under 2018. 

Som ni vet är Lifidzi ett avlägset område. Byborna kämpar varje dag för att överleva. Tyvärr har 

skörden under våren 2018 slagit fel. Regnet uteblev och följden blev lite majs och bönor och hunger. 

Nu har vi en svår tid framöver, fram till maj, då förhoppningsvis årets skörd kan ge oss mat. Byborna 

äter sig mätta då de skördat och tänker inte på att spara mat så att det skall räcka längre. Följden blir 

att det finns mat framåt hösten men de glömmer att längre fram finns inte mer att äta. Barnen 

drabbas med undernäring och sjukdomar som följd. Två gånger under hösten 2018 har FFBB bidragit 

med akut hjälp till majs. På så sätt har vi kunnat hjälpa de mest utsatta, sjuka, gamla och familjer 

med många barn. 

Under 2018 har vi haft glädjen att ta emot styrelserepresentanter från FFBB vid två tillfällen. Det är 

en stor tillgång för oss och besöken är ovärderliga. Vi har många olika projekt tillsammans, och att få 

diskutera och arbeta tillsammans för att förbättra våra insatser är betydelsefullt. Vi hade också 

förmånen att ta emot dr Araujo Mussa under en veckas tid i slutet av december 2018. Dr Mussa kom 

på uppdrag av styrelsen FFBB. Det blev en intensiv och givande vecka, där projekten följdes upp och 

rapporterades. 

Jag skall i korthet redogöra lite för arbetet:  

FFBB:s fadderbarnsprogram, stöd till skolflickor, skolmaterial och Genderprojekt har haft en 

betydande och viktig utveckling. Antalet familjer som vill låta sina barn, idag även flickor, fortsätta gå 

i skolan, har ökat markant. Dagligen besöker barn oss och frågar om stöd till skolmaterial så att de 

kan fortsätta sin skolgång. Oerhört glädjande. Tänk om vi också hade kunnat ge dem skollunch! Som 

jag nämnt ovan är mattillgången begränsad. Barnen äter mestadels en gång om dagen och maten är 

näringsfattig. Följden blir att de får inlärningsproblem och koncentrationssvårigheter. Flertalet äter 

aldrig någon frukost innan de går till skolan och den första, oftast enda måltiden, intas vid 2-tiden på 

eftermiddagen. 

                  
       
Fadderfamilj; ensamstående mamma med 4 barn                               Skolflicka som får stöd till skolgång 



       
Familjerna i sponsorfamiljerna har en positiv utveckling. Vi ser tydliga förändringar. Kvinnorna har 

blivit starkare i sin uppfattning och många ser framåt – de vill satsa på att förbättra sin ”palhota” 

(hydda) och köpa en bit jord för att kunna odla. De tänker mer långsiktigt. Flera av kvinnorna deltar i 

sömnadsutbildningen. Under året har ett 30- tal kvinnor erhållit grundutbildning och andra har 

fortsatt med påbyggnadskursen. Många av kvinnorna är utsatta för våld och övergrepp och deras 

män ger inte familjen någon hjälp. Därför är sömnadsprogrammet mycket viktigt. 

 
Resultatet från en av kurserna. Syster Freita längst till höger 

 

Genderprojektet fortsätter vid högstadie- och gymnasieskolan här i Lifidzi. Syster Olimpia och syster 

Lucia kommer att fortsätta 2019. Då riktar man in sig på flickor, pojkar och föräldrar i byarna. 

Vi har glädjen att meddela att fr.o.m. 1 januari 2019 är flickinternatet återlämnat till oss systrar. Det 

betyder att vi kan hjälpa och stödja våra flickor på ett helt annat sätt än tidigare, då internatet stod 

under kontroll av skolledningen. Dock blir det en stor utmaning för oss systrar. Förutom att stödja 

flickorna socialt skall vi sörja för näringsrik mat och god omvårdnad samt aktivt söka stöd för att rusta 

upp den mycket nergångna byggnaden, som är i ett bedrövligt skick.  

Syster Felicita har hittills haft ansvar för programmen för mjölkersättning, extra stöd till små barn 

samt stöd och näringsrik mat till våra Hiv- mammor. Syster Felicita kommer att flytta för tjänstgöring 

som sjuksköterska på annan ort, och syster Lucia kommer att ta över ansvaret. Separat information 

är skickad till FFBB. 

Centro Aberto. Det är med stor ödmjukhet och tacksamhet vi tar emot stöd från FFBB. Utan stödet 

hade verksamheten inte kunnat drivas. Barnen kommer från närliggande byar. De är utlämnade, har 

ingen struktur på vardagen och saknar all form av stimulans. Barnen är också undernärda. De tas 

emot från 3 års ålder. Vi ser en klar positiv utveckling efter bara några veckor. Förskolan är viktig för 

deras förberedelse för vidare skolgång och motivation för kommande skolarbete. 2018 var 85 barn 

inskrivna. Barnen är uppdelade i tre grupper: 3-4 år, 5 år och skolbarn. Mattias och Isaura är 

ansvariga förskollärare. Syster Fatima har det övergripande ansvaret för personal och verksamhet. 



Genom diskussioner med FFBB har vi sedan två år tillbaka startat regelbundna sammankomster med 

föräldrarna. Dessa träffar är viktiga då föräldrarna har mycket låg kännedom om sjukdomar, hälsa, 

hygien och barnens skolgång. 

 
Syster Fatima, Isaura, Mattias, förskolebarnen Augusto och Lucia. 

Under året har Moringa- projektet startat. Vi ser mycket fram emot att kunna skörda moringa. 

Moringa kommer att bli ett ovärderligt tillskott ur näringssynpunkt. Moringa är känt i Mocambique, 

men byborna förstår inte dess värde. De förstår inte att man kan använda många av trädets delar och 

att det innehåller en mängd viktiga vitaminer. Den första planteringen misslyckades och vi arbetar 

just nu med att organisera en ny. Jesuitprästerna har tilldelat oss ca 1 ha mark. Marken har varit 

obrukad i många år och det krävs därför en del förberedelser för att det skall bli bra. FFBB har 

bidragit med stöd för inköp av Moringa- pulver i väntan på att planteringen skall komma igång. Syster 

Olimpia har ansvaret att undersöka bästa möjliga pris på pulver. Dr Mussa har gett oss instruktioner 

om hur vi skall använda moringa för undernärda barn och hiv- positiva mammor. FFBB har tillverkat 

manualer som används i våra workshopar. 

Ett jordbruks- och sanitetsprojekt har genomförts med stöd från Rotary International. Skolans UDDT 

är överlämnade till myndigheterna i Vila och skoladministrationen. UDDT:na som är byggda i byarna 

Cabango och Catanzisi har vi systrar tagit ansvaret för. Planerat utbildningsprogram, innefattande bl. 

a. testodlingar, har genomförts. Här har vi mycket glädjande information. Jag personligen, syster 

Freita, har med hjälp av senhor Lazaro, som är tolk, genomfört workshopar vid sex olika tillfällen i 

båda byarna. Det har varit en stor utmaning att komma till byn Catanzisi som ligger långt från Lifidzi. 

Vid den här tiden på året är vägen inte farbar. Därför fick vi, vid den senaste workshopen gå till fots 

en lång sträcka, men trots mina 70 år så lyckades jag klara av strapatserna. Vid den avslutande 

workshopen fick vi höra flera glädjande och positiva vittnesmål från byborna om hur de använt urin 

och vatten enligt den teori som de fått lära sig, och hur man då noterat att majsens tillväxt ökade 

betydligt. Vi har hela tiden haft deltagarantal uppåt 50 – 55 personer och många barn. 



Under veckan som dr Mussa arbetade med oss, bjöd vi in byledare och assistenter från de två byarna. 

Det var fantastiskt, alla kom och ingen saknades att dela gemenskapen.  Nu är vägarna så dåliga, så 

det var omöjligt för oss att med bil komma fram. Därför kom alla ledarna till oss för att ta emot vårt 

budskap om den här viktiga uppbyggnaden av UDDT och användning av urin. Vi hade en fin 

genomgång och jag överlämnade var sin manual till ledarna. Det är nu meningen att de skall fortsätta 

utbildningen i de två byarna. Alla ställde frågor på ett beundransvärt sätt. Det var så glädjande och 

givande. 

       
Workshop med byledare och assistenter Senhor Lazaro tolk och medhjälplig vid workshop i byarna 

 

     
Syster Freita ansvarig för workshopen                                              Syster Freita ansvarig för workshopen  

 

Jag avslutar nu med några ord från en av deltagarna i workshopen: ”Må Gud ge syster Freita god 

hälsa. Hon har levt i många år och har stor erfarenhet och mycket visdom som hon delar med sig av 

till oss bybor”. Efter orden följde applåder som var mycket, mycket starka. Jag kände stor ödmjukhet 

inför dessa ord och jag tackade alla. Det var så glädjande att se alla bybor som hade så stort intresse 

och villighet att lära sig om projektet och använda urin på sina fält. 



Mina vänner, styrelsen för FFBB, medlemmar, faddrar och sponsorer, jag vill med stor respektfullhet 
tacka ordföranden och styrelsen i FFBB och alla ni andra som på olika sätt stödjer vårt arbete. Varmt 
TACK! Tack för all uppmuntran och stöd från FFBB:s styrelse. Det gör vårt arbete lättare. Må Herren 
välsigna er och vårt folk så att vi får ett positivt år 2019 med mycket glädje och framgång och fred för 
alla. 

Jag avslutar med ett stort tack och min kärlek till er, å barns, kvinnors, familjers vägnar, liksom 
systrarna Sao Jose de Cluny i Mocambique; tack för all fantastisk hjälp som ni bidrar till. Amen.  

Er tillgivna syster Freita, superiora i Lifidzi 

 

 

Varje dag kommer det bybor som behöver hjälp. Denna kvinna hade bränt sig svårt och en infektion hade utvecklats.  

Eftersom jag är sjuksköterska hjälpte jag henne så att hon kunde få åka till sjukhuset i Vila. Hon har inga pengar men 

tack vare FFBB:s akuta hjälp till läkarbesök och mediciner kunde hon få komma till Vila och få hjälp.  Idag är hon bra. 

Tack vare detta kunde en allvarlig blodförgiftning undvikas/syster Freita 

 

 

 

 


