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Tack så mycket för styrkan och
hjälpen från FFBB. Varje dag tackar
jag Gud för att jag har haft denna
möjlighet att få studiehjälp. Många
flickor här i Moçambique har inte
den chansen som jag har. Många
flickor får inte ens avsluta sin skolgång. Jag kommer alltid att vara
tacksam för vad ni gör för mig.
/Luisa Felicidade, universitetsstuderande, Eduardo Montlane, Maputo. Studerar en 4-årig utbildning
inom miljö- och samhällsutveckling

Gatubarnsprojektet Zipimanine

Bästa medlemmar, faddrar och sponsorer
Sommaren är här och härliga dagar med ledighet, sol och bad väntar på oss. Vi hoppas att sommaren skall
innebära större frihet och möjligheter att träffas för oss alla.

Hemsida:
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För Barnens Bästa är en ideell biståndsorganisation som ger effektiv
hjälp och arbetar efter barnkonventionens intentioner.

FÖR BARNENS BÄSTA

TACK!
Allra först vill vi tacka medlemmar, faddrar och sponsorer för alla generösa bidrag. Tack för alla fadderbidrag som kommer in månad efter månad och alla andra bidrag som gör stor skillnad. Det är tack vare era
bidrag och stöd som föreningens viktiga arbete kan fortsätta. Er hjälp kommer fram och gör skillnad! Vi vill
också tacka för alla trevliga mail och samtal som sporrar styrelsen att arbeta vidare. Vi uppskattar det
mycket.
Vi vill rikta ett särskilt stort tack till följande:
12 000 kr från medlem till flickors studier i Mocambique
54 512 kr Lilian Scheeles fond, Danmark för att lindra nöden för utsatta kvinnor och flickor p.g.a. följderna
av Covid-19
25 000 kr från medlem för gatubarnen i Zipamanine och för flyktigfamiljer i Lichinga
64 000 kr från Annelie Carlssons Minnesfond
7 515 kr från medlem och författare Ingrid Jönsson, Royaltyn för boken MÅNBÅTEN, en barn- och ungdomsbok som utspelar sig i Mocambique.
Vidare summor av varierande storlek till Covid-19, Thanh Ba center och flickors skolgång

Välkomna
Vi hälsar nya faddrar och medlemmar välkomna. Det är glädjande att flera barn har fått faddrar. Flera skolflickor som bor på internatet i Lifidzi har också fått faddrar. Känn er varmt välkomna i FFBB och vi hoppas
att ni ska få uppleva stor glädje som faddrar och kunna följa ert barns framgång.
Genom att bli fadder bidrar du direkt till att fler barn får möjlighet att gå i skolan. Du gör stor skillnad för
barnet och står upp för barns rättigheter till skolgång. Tillsammans med systrarna kämpar vi för att så
många barn som möjligt skall få gå i skolan och få en grundutbildning, d.v.s. 2 år i skolan, och där prioriterar
vi flickors skolgång.

Medlemsavgift 2021
Varmt tack till alla som hörsammat inbetalningen av medlemsavgiften för 2021. Medlemsavgiften är viktig
och bidrar till att FFBB kan fortsätta ha låga administrativa kostnader, ca 3 %.
Om du har missat att betala in medlemsavgift kan du enkelt göra det till: Swish: 1233139458 eller betala
in på Plusgirokonto 900336-9. Ange ditt namn. Kostnaden är 150 kr/år för enskild person och 250
kr/år för två personer som bor på samma adress. Tack för att du vill vara medlem och stödja FFBB:s arbete.

Årsmöte
Årsmötet hölls den 2 maj i Lund som planerat. Med tanke på social distansering och med hänsyn till våra
medlemmar beslöts att hålla årsmötet enkelt. Årsmötet avslutades med att ordförande tackade styrelsen
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och alla andra som på olika sätt bidrar till FFBB:s arbete. Ordföranden riktade ett särskilt tack till föreningens kassör, Monica Nilsson, Ugerups bokföringstjänst, som erbjuder sin tjänst ideellt. Efteråt hölls ett konstituerande möte. Senare kommer styrelsen att besluta om årets sammanträdesdagar och hänsyn kommer
även i fortsättningen att tas till utvecklingen av Covid-19.

Covid -19 - Allmänt
Pandemin är långt ifrån över. I Mocambique har man haft en tredje våg men antalet smittade är nu på nedgång. I Vietnam har man just nu en fjärde våg. Flera större städer och provinser är drabbade. Myndigheter
försöker på alla sätt få kontroll varför stränga åtgärder vidtas.
I januari och februari överfördes ytterligare ekonomiskt stöd för inköp av majs, matpaket, ansiktsmasker
och tvål till familjer i Mocambique, vars situation har försvårats betydligt p.g.a. av Covid-19. Bidrag har
skickats till Lifidzi, Vila, Lichinga, Munhava, Matola och Zimpimanine. Många familjer har fått hjälp. Den
svåraste perioden för familjerna är från oktober till april. Som ni känner till räcker inte skörden på långt när
att mätta de stora familjerna. Då vi talade med syster Lufinda, Vila, för några dagar sedan, visste hon ännu
inte hur stor årets skörd blir eftersom skördetiden inte är över. Syster Leopoldina, Matola, berättar att familjerna inte har fått någon skörd då det varit en svår torka i landets södra del. Våra systrar drabbas på
samma sätt då de lever av självhushåll. Systrarna kan ibland sälja grönsaker och frukt. Men det är inte
många som kommer och köper då familjerna inte har möjlighet att betala.
Syster Veronica, Zipimanine berättar: ”Covid-19 försvagar alltmer situationen för familjerna och familjerna lämnas i en eländig situation. Tyvärr är flickan alltid offret. Där det inte finns mat, överlämnar de sin
dotter till prostitution eller tidigt äktenskap. Det är sorgligt. Och när flickorna är föräldralösa, är det
ännu värre för dem än för någon annan”.

Vår insamlingen Covid-19 fortsätter och alla gåvor som kommer in bidrar till att förbättra situationen för utsatta människor i Mocambique.
Insamlingen COVID -19 fortsätter och alla bidrag är viktiga.
Betalning gör du till
Plusgirokonto 90 03 36-9
swisha nr 1233139458
Märk talongen med ”Covid -19”
Mocambique
VARMT TACK FÖR ATT DU VILL
BIDRA!
50 kg majs samt tvål till många familjer har delats ut
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FADDERBARN och SKOLFLICKOR I MOCAMBIQUE
Årsrapporter för år 2020 för alla fadderbarnen är utskickade. Är det någon som saknar sin rapport är vi
tacksamma om ni hör av er till info@ffbb.se. Som tidigare nämnts har det gått bra för flertalet av barnen
trots att de förlorat ett helt läsår. Covid-19 har haft negativ effekt främst för de lite äldre flickorna. Några
flickor har under vistelsen i hemmet blivit gravida men fullföljt sin utbildning. Ett par flickor har inte kommit
tillbaka till sin skolgång. Ett stort engagemang från systrarna och styrelsen betyder mycket. Systrarna försöker få tiden att räcka till så att kontakt, uppmuntran och stöd kan sporra flickorna att fortsätta. För någon
vecka sedan meddelade syster Olimpia i Lifidzi att hon har delat ut fadderbidragen för första kvartalet. Bidraget har använts till att betala skolavgifter, skolmaterial och skoluniformer. Alla barnen är tillbaka i skolan
igen.

FADDERBARN I VIETNAM
Rapporterna för fadderbarnen i Vietnam har skickats ut. För er som av någon anledning inte fått er rapport
hör av er till vietnam@ffbb.se. Som nämnts har pandemin tagit ny fart och mycket strikta restriktioner finns
i Vietnam. Centret undviker all kontakt med barnen och är försiktiga med aktiviteter vid centret.

AKTUELLA HÄNDELSER sedan senaste utskicket i februari
MOCAMBIQUE
Avdelningen för undernärda barn, provinssjukhuset Chimoio
FFBB har i april lämnat stöd med 1 100 USD till barnavdelningen för undernärda barn, för inköp av
IV kanyl / katetrar 26G - 100 st samt IV kanyl / katetrar 18G - 100 st. Vidare en luftkonditionering (värmare)
för undernäringsavdelning.

Dr Mussa tar emot luftkonditioneringen (värmare)
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Dr Mussa skriver i sin rapport att stödet från FFBB kommer att minimera lidandet för de barn som läggs in
på Chimoio provinssjukhus. Just nu är det vinter och i Chimoio sjunker temperaturen till under 23 grader.
Därmed ökar antalet barn med luftvägsinfektioner och dödsfall på avdelningen för undernärda barn i samband med hypotermi.
Sjukhusets kliniska chef informerar att utrustningen, IV
annula/catheters 26G – 100
Pcs och IV Cannula/catheters
18G – 100 Pcs kommer att
gynna mer än 200 barn på
avdelningen för undernärda
barn.
Dr Mussa tillsammans med
den klinska chefen som visar
den inköpta utrustningen.

Januari – maj 2021 har
sjukhuset samt hälsoklinikerna i Manica tagit emot
874 barn med grav undernäring och 374 med medelsvår undernäring. 86
barn har funnits HIVpositiva och behandling har
påbörjats.
Sjukhusets avdelning för
undernärda barn har tagit
emot 229 barn. 16 barn har
man inte lyckats rädda.
/Juni 2021 Dr Mussa
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Dr Mussa berättar vidare att situationen är oroande och det råder stor brist på barnläkemedel. Bristen på
materiell och medicinsk utrustning begränsar det medicinska teamet att ge barnen nödvändig medicinsk
vård med hög kvalitet. Covid-19 har förvärrat den redan dåliga ekonomiska situationen, som gör det till en
verklig utmaning att minska dödligheten hos barn inlagda på sjukhuset. Regeringen kan tyvärr inte tillgodose de grundläggande behoven för primärvård och hjälp.
Det medicinska teamet i provinsen försöker göra sitt bästa genom att använda de nationella protokollen för
bättre hantering av kliniska fall men har svårt att tillhandahålla god hälso- och sjukvårdstjänst på grund av
avsaknaden av läkemedel i första raden och medicinsk utrustning.

” Once again, the Chimoio Provincial Hospital Board is deeply grateful for the continuous support
that the FFBB Board members and sponsors from Sweden addresses to this Hospital from blankets, antibiotics (Ceftriaxone; Gentamin), Calibut (Zinc Oxide) and recently the acquisition of
catheters for intravenous treatment and a set of air conditioner (heater) for Malnutrition ward,
which will be delivered in due course (was bought from Maputo) because was not available locally at affordable price.” Dr Mussa, June 2021

MUNHAVA, Beira
Syster Maria i Munhava har skickat foto och en lista på de familjer som har fått mat från bidrag Covid-19.
Förtur har getts till ensamstående mammor med många barn (ibland så många som 10-12 personer i hushållet) samt till sjuka och äldre som inte har någon som stödjer dem.

Kära styrelsen och medlemmar
i FFBB.
Vi tackar alla medlemmar i
ORGANISATION FFBB för deras
uppmärksamhet att stödja de
mest behövande människorna i
vårt grannskap. Covid-19 bidrar till ytterligare svårigheter.
Vi är mycket tacksamma för ert
stöd och litar på att ni fortsätter att stödja de behövande.
Över 100 personer har fått stöd
med majs, ris, olja och
tvål/Syster Maria Munhava,
Beira.
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Kära styrelse och medlemmar I FFBB
Varmt tack för bidraget för inköp av en
rullstol till fru Amelia. Den gamla damen
är mycket sjuk. Sedan oktober har hon
varit utan medicin. Hon kan inte gå själv
och därför har vi inte kunnat ta henne till
läkaren. Amelia är hjärtsjuk och har diabetes. Tack vare rullstolen har jag kunnat hjälpa henne till läkare så att hon
har fått ny medicin. Fru Amelia och vi
systrar är mycket tacksamma. ./ Syster
Maria, Munhava, Beira

ZIPAMANINE
Som nämndes i medlemsutskicket i februari har FFBB utökat stödet till MZ och omfattar nu även Zipimanine som är ett utsatt område i Maputos utkant.
Kopieringsmaskinen är nu på plats och
installerad. ” Flickorna kommer hit nästan varje dag för att be om fotokopior.
Eftersom böcker är dyra och det ofta inte
finns några böcker tillgängliga ordnar
lärarna texter och skolbarnen måste kopiera dem. Fattiga barn har inte möjlighet att köpa skolböcker. De blir inte accepterade i klassrummen och utestängs
därmed från undervisningen. Om man
kopierar i en affär är det mycket dyrt och
utsatta barn har inga pengar. Resultatet
blir att de får sluta skolan. Jag förnyar vår
tacksamhet för kopieringsmaskinen som
hjälper många skolbarn så att de kan
fortsätta sin skolgång”. /Syster Veronica,
maj månad, Zipimanine.
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Projekt för utsatta flickor
Styrelsen beslöt den 17 januari att stödja systrarna med ett projekt för utsatta flickor. Två nya symaskiner
är på plats och projektet har kommit igång. Flickors utsatthet har ökat och så även prostitution bland unga
flickor. För tillfället är 17 flickor inskrivna och utbildningen har kommit igång.
Julgåvor ”skolmaterial” ger varje år många barn en möjlighet till skolgång. Syster Veronica berättar att priserna på skolmaterial har ökat mycket. Här är det några skolflickor i Zipimanine som har fått skolmaterial,
vilket betyder att flickorna kan studera ett år till.

GATUBARNEN i Zipaminine
Tack vare en större donation har vi kunnat stödja projektet för gatubarnen i Zipaminie. I området finns ett
högt antal barn som lever sitt liv på gatan. De saknar mat, tillsyn och skolgång. En gång i veckan kommer
barnen till systrarna för att äta lunch. Syster Veronica berättar att antalet barn ökar p.g.a. Covid-19. Det är
över 100 barn som kommer och antalet ökar. Syster Veronica är mycket tacksam för stödet. Nu kan barnen
även få bada när de kommer eftersom pengarna räcker även till att köpa tvål. Tidigare vare det mycket
svårt för syster Veronica att få ihop tillräckligt med mat. Det blev den allra enklaste lunchen som hon kunde
ge barnen. Nu kan barnen få ett näringsrikt mål mat. Vid den senaste lunchen hade hon kunnat servera ris
och bönor. Glädjen var stor bland barnen. Barnen tycker också mycket om ris och grönkål, berättar hon.
Några kvinnor i särskilt utsatt situation har fått stöd med hjälpa av bidrag från ”Covid-19”. Här nedan en
kvinna som inte hade några möjligheter att få hjälp med en högst nödvändig operation.

Stöd till Covid-19 Matola
Syster Leopoldina ansvarar för fadderbarnen och övrigt stöd i Matola. Syster Leopoldina berättar att hon
har köpt ris, majs, olja och tvål och delat ut till behövande familjer. Hon berättar att maten är mycket dyr.
Skörden har uteblivit p.g.a. stark sol och inget regn. Allt har torkat bort. Varje dag uppsöker hungriga

Sida: [8]

FÖR BARNENS BÄSTA

mammor systrarnas port. Hon berättar vidare att det är många utmaningar för dessa människor i nöd, särskilt då det gäller deras hälsa, men även att få mat och ge barnen skolgång.

Zena, kvinnan på bilden, är från Nampula. På
vänstra vristen har hon en stor knöl som hindrar
henne att gå. Syster Veronica har överlämnat
7440 mtc (ca 100 USD) från Covid-19 fonden så
att hon kan opereras. Zena har inga möjligheter
att betala en operation. Här kommer ett tackbrev
till syster Janete som varit behjälplig.
Nampula 12 april. Kära min syster Janete. Jag
hoppas ni mår bra. Det är jag Zena som skriver.
Jag har fått pengarna som syster Janete skickade
till mig. Jag fick pengarna av koordinatorn som
gav dem till mig. Tack snälla. Meddela gärna
syster Veronica att jag mottagit 7440 mtc och
berätta hur tacksam jag är. I juni eller juli skall
jag opereras och sedan kommer jag att kunna gå
igen. Många hälsningar från Zena

Systrarna ser att barnen har gått ner i vikt p.g.a. brist på mat. Maten som de får i hemmet är långt ifrån
tillräcklig och näringsfattig. Tack vare Covid-19 fonden kan barnen komma hit onsdagar och fredagar för att
få bröd och mjölk. Det gör att barnen kan orka med skoldagen bättre. Leopoldina berättar att systrarna är
medvetna om att det inte är tillräckligt, men att de gör sitt bästa för att hjälpa dessa barn att få växa upp
friska. Så varje dag är en utmanning.
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Barnen får mjölk och bröd två gånger i veckan

Jag syster Leopoldina, vill på Systrarna
Sao Jose de Clunys vägnar, tacka styrelsen för FFBB för det förtroende ni ger mig
att utföra detta arbete. Det ger mig
mycket erfarenhet att få besöka dessa
familjer, lyssna på deras smärta och svårigheter. Det är inte lätt att vara ansvarig för en familj utan resurser att stödja
sin familj, särskilt att inte kunna ge barnen en framtid och skolgång. Många
barn går inte i skolan. De som lyckas
klara 12 år har inga möjligheter att fortsätta sina studier p.g.a. bristande resurser. Detta gör mig mycket orolig för landets framtid. /Syster Leopoldina, Matola

Skolmaterial – skolbarn Matola
Syster Leopoldina har köpt 5 lådor med skrivböcker och räknehäften samt 1 låda med pennor; svarta och
röda. Skrivböcker och räknehäften har delats ut till de barn som lever i mycket svåra förhållanden. I systrarSida: [10]
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nas närhet finns 30 barn som har fått skolmaterial. Tack vare bidraget kan barnen fortsätta sin skolgång.
Syster Leopdina kommer att följa barnen.

”Våra barn är mycket glada för den
hjälp FFBB ger dem. Det gör det
möjligt för dem att gå i skolan. De
tar tacksamt emot skolmaterial
och några har även fått uniformer.
De tackar FFBB, medlemmar och
sponsorer för allt som ni gör för
dem, tack så mycket”. /Syster Leoplina
Bild: Två systrar, mormor och
mamma som alla har tuberkulos.
Flickorna är på bättringsvägen och
har nu fått hjälp med sin skolgång.

Tack till alla er som bidrar med
stöd till skolflickor och skolmaterial.

MIKROLÅN - Matola
Styrelsen beslöt att utöka mikrolånsfonden till kvinnorna i Matola. Syster Leopoldina skriver i sin rapport:
“Varmt tack för utökat belopp för mikrolån. Fler kvinnor har nu fått möjlighet att låna, totalt ytterligare
7 kvinnor. Kvinnorna som fick låna 2020 har fått utökat lån eftersom saker och ting har blivit mycket dyrare. Levnadskostnaderna här i Moçambique är svåra för många kvinnor, och detta orsakar mer och mer
våld i hemmet. Covid-19 förstör familjer, många kvinnor blir ensamma på grund av det. Förhoppningsvis
kommer vaccinet att förändra vårt livstillstånd och den ekonomiska situationen återgå till det normala.
Men vi tror att det kommer att ta lång tid.”/Syster Leopoldina
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LIFIDZI – Stöd till HIV- positiva kvinnor
Tusten tack till er som köpte Mors Dags- kort eller på annat sätt bidrog med en gåva till Mors Dag. Behållningen blev 1450 kr som oavkortat går till Hiv-positiva kvinnor i Lifidizi. På Mors Dag kom det en hälsning
från kvinnorna genom syster Lucia. De var på klostret och hämtade sitt tillskott av näringsrik mat. Syster
Lucia och mammor skickar ett stort tack och hälsningar. Eftersom vi träffat kvinnorna, senast 2019, ser vi
att de mår bra.

Hälsningar och tack från kvinnor i Lifidzi

Lifidzi - Skolflickor
Systrarna i Lifidizi har haft mycket att ordna med. Internatet har öppnats igen efter nedstängningen 2020
och just nu är 50 skolflickor intagna. I skrivande stund stödjer FFBB 15 flickor. Av flickor boende på internatet avslutade fem flickor årskurs 12 med fina betyg. Nu har vi kunnat ta emot fem nya flickor. Vi är mycket
glada över att vi har fått flera nya sponsorer till flickorna. Vi har nu 12 flickor som avslutat årskurs 12 och
som vill söka vidare om möjlighet ges. Det är ett mycket positivt resultat. FFBB:s mål är att flickorna skall
slutföra sina grundutbildning och inte bli bortgifta i tidig ålder. Att ge flickorna en möjlighet till boende på
internatet har en avgörande betydelse. Här får flickorna mat, trygghet, omsorg och studiestöd.
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Några av FFBB:s skolflickor, internatet Lifidzi

Tusen tack för julgåvorna. 19 500 kr kom in som julgåvan ”Skolflicka”. Det betyder att 24 flickor
kan gå i skolan ett helt år.

Lifidzi – getter
Ytterligare familjer har fått getter. Varmt tack till generös givare.
I Mocambique lever
många familjer i extrem fattigdom, långt
under det som brukar
klassas som existensminimum. Där
kan en get göra en
enorm skillnad.
Att få en get som gåva
är livsviktigt för
många familjers överlevnad.
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Universitetsstuderande
Nu är studierna i full gång och vi har regelbuden kontakt med studenterna. Universiteten öppnade redan
förra året. Ett par av studenterna har fått hjälp med att köpa mobiltelefon eftersom det fortfarande förekommer onlinestudier. Vi gratulerar den unge studenten Nelito som tagit sin lärarexamen i april. Varmt
tack till Nelitos fadder som följt honom under många år. Nelito är mycket tacksam för allt stöd han har fått
sedan han gick på mellanstadiet. Nelito är föräldralös men har sin mormor kvar i livet. Nelito söker arbete
och hoppas få ett snart så att han i sin tur kan hjälpa många barn med deras skolgång.

Nelito längst till vänster (se pil) här tillsammans med avgångsklassen.

Nya universitetsstuderande fr. o. m. 2021
Vi välkomnar två nya studenter. Fernando har kommit in vid UCM, Universidade Catolica de Mocambique i
Tete. Han skall studera ekonomi och förvaltning, en 4-årig utbildning. Victoria skall gå en 3-årig jordbruksutbildning vid Instituto de Investigacao Agraria de Mocambique (IIAM), Tete. Ungdomarna har fått faddrar
som stödjer deras utbildningar vilket vi i styrelsen är mycket tacksamma över. Vi önskar dem stort lycka till.

Fernando
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Skolbyggnationen i Lichinga
Det gläder oss verkligen att syster Vinaya är tillbaka. Som ni känner till blev hon kvar i Indien i över ett år
p.g.a. Covid-19. I februari kunde hon trots diverse svårigheter återvända till Lichinga. Nu är skolbyggnationen i full gång. Muren som skall omgärda skolområdet är snart klar.

Syster Vinaya

Arbetet pågår med muren

Skolbyggnaden

Ingången till skolan

“Thank you so much for the generous help given to us Sisters of St. Joseph of Cluny here in Lichinga. We
received an amount of 5000usd in meticais about 295,699.84 meticais. The exchange rate 59 (as I got it
as meticais).Thank you so much for the good work and support. Regarding the construction work at present we are with the boundary wall. Please see a few photos I am sending. It is yet to finish and then to
start with the new work. What is our plan is to finish equipping the classroom and once I get the budget
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I will send it to you. My sincere gratitude to Board and all the Board members for the generous help and
consideration towards the poor and the needy./ June 2021, Sister Vinaya, Lichinga.

Lichinga – flyktingar från Cabo Delgabo
Syster Vinaya har besökt flyktinglägret som ligger ett par mil utanför Lichinga. Strider mellan en väpnad
grupp och säkerhetsstyrkor har drivit minst 200 000 människor på flykt i provinsen Cabo Delgabo. Ett flyktingläger finns i Malica, ca 2 mil från Lichinga. För två veckor sedan besökte syster Vinaya flyktinglägret.
Vinaya berättar att hon upplevde att familjerna har det mycket värre än man kunde föreställa sig. Familjerna fick ingenting med sig då de flydde. Många barn är utan mat och kläder. I lägret bor ca 90 familjer,
traumatiserade och i chocktillstånd. FFBB mottog en donation på 12 500 kr öronmärkt för stöd till flyktingarna. Syster Vinaya har besökt flyktingläger och delat ut matpaket bestående av ris, olja, salt, majspulver
och bönor. Hon har delat ut kläder till barnen och bl.a. hinkar så att familjerna kan bära vatten. Familjerna
önskar mark så de kan börja odla. Det är högst osannolikt att familjerna kan återvända. Syster Vinaya hade
samtal med byledaren och bett dem skriva en lista på material som är av störst behov. Myndigheterna har
ordnat så att familjerna har tillgång till vatten vilket är mycket positivt.
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Lifidzi – uppföljning av UDDT
Syster Olimpia har följt upp jordbruksprojektet i byarna Catanzisi och Cabango. Byledaren har skivit en rapport där han uttrycker stor tacksamhet för byns UDDT. Toaletterna fungerar mycket bra. Man turas om att
hålla ordning. Urinen delas lika till familjer som bor närmast. Gödningen gör att majsen är dubbelt så hög
och frodig. På bilden till vänster ser vi Senhor Professor som visar tanken där urinen samlas. I vattentanken,
bilden till höger, samlas regnvatten som används när urinen skall spädas. Byledaren uttrycker stor tacksamhet på uppdrag av byborna i byn Cabango.

Senhor Professor visar tanken
och majsen som fått gödning
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Byledaren (till vänster) visar vattentanken. Till höger syster
Olimpias tolk
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VIETNAM
Thanh Ba, Vietnam – julgåvor till familjer i Thanh Ba
Nu har julgåvorna, öronmärkta för kycklingar, kommit fram till några familjer i Thanh Ba. Här ser vi familjen
My och Khanh som har fått sina kycklingar. Tack till alla er som köper julgåvor som gör skillnad.

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” finns olika alternativ. Det går också bra att ringa direkt till Gretchen Nordenström 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 uppdaterar med jämna mellanrum. För er
som har möjlighet, följ oss gärna 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.

Avslutning
Styrelsen bedömer fortfarande utvecklingen av Covid-19 som osäker. Därför blir det inga uppföljningsresor
under 2021. Vi hyser gott hopp om att det skall bli möjligt senare. Styrelsen är mycket tacksam över att vår
kontakt med systrarna i Mocambique är mycket god. Numera skickar systrarna både en lägesrapport och
ekonomisk rapport efter varje överföring. Rapporterna kompletteras med foton. Vi har täta kontakter,
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ibland flera gånger i veckan. Covid-19 fortsätter att lämna svåra spår efter sig. Kvinnor och barn lever i
större utsatthet där våld och hunger hör till vardagen.
Tills sist önskar vi alla en riktigt härlig stundande midsommarhelg och en fortsatt fin sommar. På återhöande till hösten.
”Ert stöd är en ovärderlig hjälp för många människor i Mocambique. Jag ber för er och att ni har

kraft att fortsätta kämpa för att hjälpa våra medmänniskor som har det svårt.”/Syster Veronica
juni 2021
Med vänliga hälsningar
Styrelsen FFBB
www.ffbb.se
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