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COVID 19 

Pandemin drabbade hela världen och i Mocambique förvärrades den redan svåra 
situationen. Landet har inte återhämtat sig efter cyklonen Idai och Kenneth. Tiotusentals 
människor bor fortfarande i tältläger. Den 30 december, på morgonen, drabbades 
Mocambique av en kraftfull tropisk storm ”Chalane”, som landade i centrala Mocambique 
och Beira. Chalane hade en hastighet på ca 110 km/tim. Störst skador blev det i provinserna 
Sofala (Beira) och Manica (Chimoio) och med översvämningar på flera platser.  Stormen 
fortsatta sedan västerut mot Zimbabwe och Botswana. Det är ledsamt för stormen drabbade 
återigen människor, ca 90 000 internflyktingar, som fortfarande är bosatta i tältläger och fick 
flyt från cyklonen Idai. Nu blev deras tält förstörda eller skadade och människor har 
omkommit.  

Här i Munhava förstördes och skadades familjers bostäder. Vårt kloster, som drabbades 
väldigt hårt av Idai, har fått fönster och dörrar sönderslagna. Chalane har ytterligare 
försvårat vår redan mycket besvärliga situation.  

P g a Covid 19 beslöt regeringen att stänga ner samhället fr o m den 1 april. Skolor, 
universitet, marknader, företag, fabriker m m stängdes och människorna förbjöds att gå ut. 
Följderna är svåra eftersom många människor förlorade sina jobb, företag har inte haft 
möjlighet att sälja. Många människor är s k daglönare och behöver söka arbete för dagen för 
att överleva. Nu förbjöds alla att gå ut. Flickors och kvinnors utsatthet har ökat, våld i 
hemmet, tidiga graviditeter och giftermål, ökade priser och hunger är följderna. I 
Mocambique finns många privata skolor. Eftersom barnen inte kom till skolan för 
undervisning så kunde inte löner betalas ut till lärarna. Den skola som jag undervisar i 
betalades 30 % av lönen i juni och juli. I augusti, september och oktober fick vi ingen lön. I 
december har vi fått 50 % lön. Barnen som går i privata skolor kunde inte betala sina 
månadsavgifter så problemen har hoppat sig. I Mocambique finns inget socialt skyddsnät. 
Gamla och sjuka har det särskilt svårt. 

I april var vi tvungna att stänga barnhemmet Lar Siloe. Alla barnen fick återvända till sina 
anhöriga. Det var mycket ledsamt för oss att behöva skicka hem barnen. Vårdnadshavarna 
har det väldigt svårt och det är anledningen till att barnen bor på barnhemmet. Vi var 
mycket ledsna då vi vet att vårdnadshavarna inte har ekonomiska möjligheter och inga 
förutsättningar att ge trygghet och bra omvårdnad. Men vi har försökt att stödja genom att 
varje vecka ha kontakt med barnen, ge mat och hygienprodukter och vi har lämnat stöd i 
deras studier. Alla har fått hjälp och anvisningar av oss systrar. En mycket annorlunda och 
svår situation. Just nu arbetar barnavårdsnämnden för att Lar Siloe skall kunna öppnas igen.  

Vi ber och hoppas att covid 19 kommer att kunna bekämpas och att 2021 kommer att bli ett 
bättre år för barn och familjer. Att familjer kommer att kunna återgå till sina arbete så att 
barnens skolgång kan betalas. Men vi räknar med att det kommer att fortsätta bli svårt. 



  

Tropikiska stormen Chalane 30 december 2020 

COVID 19 – MAT, TVÅL OCH MASKER 

Som nämnts har pandemin gjort det mycket svårt för människorna. Totalt att FFBB bidragit 

med 1850 USD till utsatta och fattiga familjer i Munhava. Efter varje tillfälle som vi erhållit 

ekonomiska medel har en separat rapport skickats till FFBB. Vi har delat ut tvål och masker 

till många människor och samtidigt haft individuell information om hygien för att förebygga 

spridningen av Covid 19. Tvål är inte något som familjer som är hungriga prioriterar. Stödet 

har varit en stor hjälp från FFBB och genom ert stöd har många människors liv räddats. Totalt 

har över 600 människor fått hjälp med mat; ris, majsmjöl, socker, salt, olja, bönor, tvål och 

masker.  

   

Över 600 människor har fått mat, tvål och masker 

 

 

 



FADDERBARN LAR SILOE 

Stöder ges till missgynnade barn som är intagna på barnhemmet Lar Siloe. Alla är från det 
fattiga och utsatta området Munhava, Beira. Stödet bidrar främst till barnens skolgång och 
så att barnet kan utvecklas och växa upp med goda förutsättningar. Tillgång till utbildning för 
alla barn är inte självklart i Mocambique, eftersom det är ett land med svårigheter. 

På barnhemmet Lar Siloe bor 81 barn. 41 barn är pojkar och 40 barn är flickor. P g a Covid 19 
har deras pedagogiska aktiviteter övervakats av systrarna. Tre barn har gått i förskola och 
övriga barn går i grundskola.  

P g a covid 19 avbröts skolundervisning i mars 2020. Skolundervisningen kommer att 
återupptas den sista veckan i januari 2021. I maj 2020 antog utbildningsdepartementet ett 
distansutbildningssystem (eleverna fick material för att studera och göra tester hemma). I 
oktober 2020 antog utbildningsdepartementet en annan dynamisk strategi, s k icke-ansikte-
mot-ansikte-lektion, detta innebär några dagar i veckan i skolan och andra hemma. 

Regeringen öppnade universiteten, klasserna 12 och 10 den 1 oktober 2020. Eleverna i klass 
12 och 10 behöver göra prov för att kunna gå vidare. Barnen i klasserna 1 – 9 samt klass 11 
kommer att gå vidare utan att behöva göra några prov. Dock är det skolans ansvar att 
ombesörja så att barnen har tillgodogjort sig tillräckliga kunskaper under tiden de studerat 
hemifrån. Terminen som normalt slutar i november är förlängd till t o m slutet av februari. 
Det nya läsåret börjar i mitten av mars. 

Fadderbarnsrapporter kommer att presenteras för FFBB i januari och februari för varje 
enskilt fadderbarn. Skolresultaten för de elever som kommer att få betyg kan vi inte 
presentera förrän i slutet av februari/början av mars.  

Under 2020 har fadderbidrag för Lar Siloe barnen används till inköp av skriv- och 
räkneböcker, anteckningsböcker, material för teckning, skolavgifter, examenavgifter, tester, 
stödtexter och liknande. Vidare har bidraget används till extra mat samt för läkarbesök och 
mediciner vid behov. 

2021 kommer barnen att behöva skolväskor, skolmappar, anteckningsböcker, skoluniform 
och betalning av skolavgifter m m. I år har FFBB överfört totalt 235 910,00 Mt (ca 4000 USD) 
till Lar Siloe. Utgående saldo för 2019 var 2 220,00 MT och totalt blev det 238 130,00 MT. 
När det gäller kostnader spenderade Lar Siloe 223 564,00 i utbildningsområdet och 2020 års 
saldo var 14 566,00 MT. Separat redovisning skickas till styrelsen. 

FADDERBARN MUNHAVA 

Programmet omfattar 28 barn som lever med ensamstående mamma eller far/morföräldrar. 

Två av fadderbarnen är vuxna och har barn, men de har haft mod och intresse att vill 

fortsätta sin skolgång. Ett av fadderbarnen, som har varit med sedan hon var liten har klarat 

sina 12 år och studerar nu till sjuksköterska, och som får fortsatt stöd. Vidare får en ung 

kvinna stöd till sina studier till processingenjör, en ung kvinna som går sin 

universitetsutbildning i Maputo och studera miljö och byutveckling samt en ung kvinna som 



studerar medicin i Cabo Delgabo. Alla uppvisar goda resultat och vi har kontinuerlig kontakt 

med alla. Fadderbarnsprogrammet i Munhava är viktigt så att vi kan säkra barnens 

grundutbildning, d.v.s. 12 års skolgång eller att de på annat sätt uppnår en god utbildning 

eventuellt i kombination med en yrkesutbildning eller universitetsutbildning.  

Beträffande ovan nämnda barn, boende hos mamma eller annan anhörig, gäller samma 

situation p g a Covid 19 för deras skolgång som nämns ovan. Fadderbidragen har använts till 

barnens skolgång; skoluniform, skor, skolmaterial, skolväska samt stöd till mat och läkarvård. 

Familjernas situation, som tidigare nämnts, har försvårats ytterligare p g a COVID 19. Många 

familjer är hungriga. Priserna ökar och det gör det ännu svårare. Vi hoppas att alla faddrar 

vill fortsätta att stödja sitt barn även 2021. Separat ekonomiska redovisning skickas till 

styrelsen FFBB. 

MIKROLÅN 

Mikrolånen i Munhava rapporteras i särskild rapport.  

SÖMNAD, MATLAGNING OCH DATORKUNSKAP 

Projekten för sömnad, matlagning och datorkunskap har tyvärr inte kunnat genomföras p g a 
Covid 19. I slutet av februari, då vi börjar våra kurser, hade vi redan några deltagare. Tyvärr 
fick vi stänga det social centret i mars. Detsamma gäller för hela landet, alla utbildningar som 
bedrivs privat eller av andra organisationer har stängts ner.   

Detsamma gäller kurser i datorkunskap. Inga kurser har genomförts. Vi ber och hoppas att er 
2021 skall bli ett bättre år. 

TACK TILL styrelsen för FFBB, FADDRAR, MEDLEMMAR OCH 

SPONSORER 

Jag vill på uppdrag av våra systrar Sao Jose de Cluny, alla barn, vårdnadshavare till barnen, 
ensamstående mammor, mor-/farföräldrar och alla sjuka, svaga och utsatta i Munhava tacka 
för allt stöd som lämnats av FFBB under 2020. FFBB-organisationen gör livet mycket bättre 
för dessa människor. Vi vill särskilt tacka barnens faddrar som alltid kommer ihåg sina 
fadderbarn. Ni uppmärksammar dem vid födelsedag och jul. Tack för all den kärlek ni ger till 
dessa missgynnade barn. Vidare får vi systrar uppmärksamhet, kärlek och mycket stöd av 
styrelsen som gör att vi orkar arbeta vidare. Systrarnas resurser är mycket små och vi 
kämpar varje dag för att klara av vårt arbete och våra levnadsförhållanden är begränsade.  

Må Gud belöna er för allt det goda ni kanaliserar till Munhava. Det är så glädjande eftersom 
alla är så medvetna om att hjälpen kommer från FFBB Sverige. 

Ännu en gång vill vi tacka för er hjälp, för genom er har vi lyckats tjäna de mest behövande. I 
den här tiden av covid 19 är tvål en oumbärlig produkt i våra liv och det är också mat. FFBB 
har skickat pengarna till de mest behövande människorna och stillat deras hunger och 
förtvivlan, så återigen TACK till FFBB och alla som stödjer, vi är er evigt tacksamma. Er 
tillgivne Syster Maria Rafael, Munhava, Beira, Mocambique 


