Mocambique, Matola, januari 2021

ÅRSRAPPORT 2020 FÖR VERKSAMHETEN I MATOLA
med stöd från FFBB, Sverige
Först och främst vill vi tacka styrelsen för FFBB, dess medlemmar, faddrar och sponsorer för
stödet under 2020. Vi vill också hänvisa till de tidigare översända ekonomiska rapporterna. Efter
varje kvartal har en rapport lämnats till styrelsen.
Familjerna här i Matola líder mycket p g a pandemin. Människorna hade det redan mycket svårt
och då pandemin drabbade oss försvårades det för alla. Människor förlorade sina arbeten och
arbetar inte längre. Stora påfrestningar i familjerna och hungerna gör att våldet och utsattheten
ökar.
Här i Matola kommer många människor från andra provinser i Mocambique. De letar efter,
arbeten eftersom de tror att de skall hitta lyckan i huvudstaden och att där finns arbetstillfällen
för alla. Men de kommer hit och situationen är inte alls vad de tror och de får inga arbeten.
Därför går många hungriga och har ingenstans att bo. De försöker med alla möjligheter t.ex.
erbjuder sig att bära kassar till personer som handlar på marknaden, erbjuder sig att tvätta bilar
etc. Varje dag försöker de på samma sätt. Många gånger återvänder de utan någonting.
Människorna är hungriga, barnen är undernärda p g a brist på mat. Ungdomar faller offer för en
brottslig bana för att kunna få mat för dagen. Just nu ökar smittspridningen av Covid 19 i
Maputo och vi har många döda. Människorna är undernärda och har ingen motståndskraft och
blir lätt sjuka.
Med hjälp från FFBB har vi lyckats tända gnistan om hopp och stillat hungern hos många
familjer. Vi har barn som var på väg att ge upp sina studier. Vi har lyckats rädda åtminstonde
ett 10 tal barn och övertalat dem att fortsätta studera genom att de får stöd av FFBB. Vi har
flera gamla som tack vare maten från FFBB har återhämtat sig. Andra har varit sjuka p g a att de
inte har haft något att äta men med hjälp av mat har deras hälsa förbättrats.
Stödet till mat kom till oss som en välsignelse och vi har på så sätt räddat många människor i
vår omgivning. Förutom stöd till mat har vi tacksamt tagit emot stöd till tvål och masker och vi
har uppmuntrat dem att tvätta händerna och alltid bära masken. Fattiga familjer köper aldrig
tvål eftersom mat prioriteras.
Stödet till våra fadderbarn har gett barnen en möjlighet till studier. Skolorna i hela landet
stängdes ner i slutet av mars 2020. Därför har alla skolbarn studerat hemma. De har fått
uppgifter att lösa och vi har följt upp våra fadderbarn noggrannt. Två av fadderbarnen var
inskrivna på förskolan men då skolorna stängdes fick barnen stanna hemma. Vi hoppas att de
kan återgå till förskolan i år. Ett av fadderbarn är två år och har svåra hemförhållanden. FFBB
har lämnat stöd till pappan i form av operationskostnader, medicin och extra mat. FFBB har
räddat denna familjen.

En flicka studerar till sjuksköterska och har fått stöd av sponsorer. Det är fantastiskt att se
glädjen hos flickan och hennes mamma. När de kommer för att hämta bidraget gråter de av
lycka. Tidagare var flickan undernärd och hon hade ångest över hur hon skulle kunna fortsätta
sina studier. Flickans dröm att få en utbildning och ett yrke och sedan kunna hjälpa sin mamma
och två syskor kommer att gå i uppfyllelse tack vare FFBB:s sponsorer.
En anna flicka påbörjar 3:e året vid universitetet och studerar miljö- och byutveckling och
ytterligare en flicka går i gymnasiet, en speciallinje med fokus på ekonomi. Flickan var svårt
undernärd pga av för lite mat. Tack vare stöd från faddern har hon idag återhämtat sig.
Det är en stor glädje för oss att kunna se en sådan positiv utveckling. Flickorna uppvisar mycket
goda resultat.
Slutligen vill vi tacka för den välsignade hjälpen som kommit till oss. Som ni vet är vårt lands
situation inte den bästa. Vi ber för att ni skall orka kämpa och fortsätta ert enträgna arbete att
hjälpa våra medmänniskor.
Må Gud välsigna er, styrelsen, medlemmar, faddrar och sponsorer i FFBB och ge er ett mycket
välsignat år 2021. Förenade i bön.
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