Ulongue, 27 augusti 2020
"Guds heliga vilja"
Kära FFBB, faddrar och sponsorer,
Fred och allt väl till er alla, är mina innerliga önskningar i denna tid då coronaviruspandemin skördar
så många liv runt om i världen.
Här mår vi bra så långt som det är möjligt, allt står stilla. Jag måste säga sanningen att livet inte är
lätt. Vi upplever samma situation som ni gör med alla begränsningar och rädslan att bli smittade.
Fallen i Mocambique ökar för varje dag som går och här är riskerna stora eftersom vården som
behövs inte finns, särskilt inte för barn.
Vi systrar känner stor förtvivlan över situationen. Jag vill berätta att familjerna har många
svårigheter. Denna pandemi har förvärrat lidandet hos många kvinnor i vår region. Det är trots allt
kvinnorna som har det totala ansvaret för att försörja sina barn. De flesta männen involverar sig i att
dricka och är inte det minsta bekymrade över barnen. Det värsta är när det är en styvfar, då blir
situationen ännu mer pressad. Sällan accepterar han kvinnans barn från tidigare äktenskap. Mannen
kommer hem berusad och slår sin fru och barnen. Han förbjuder barnen att äta. Med denna pandemi
tvingas alla stanna hemma och barnen måste bevittna denna svåra situation varje dag. Det är mycket
sorgligt och smärtsamt för kvinnorna. Kvinnorna är extra utsatta, eftersom de inte har möjlighet att
gå ut och hitta arbete så att de klarar sig för dagen. Många är s.k. ”daglönare” och lever ”ur hand i
mun”. Covid 19, hunger och situationen med männen ökar våldet i hemmen.
I sökandet efter alkohol blir följden att männen också söker sig till kvinnor som inte är bra.
Smittspridning av HIV -viruset blir en följd. När mannen kommer hem till sin fru berättar han inte om
att han haft andra förhållanden och den stackars kvinnan som alltid är hemma och tar hand om
barnen förstår inte att hon blir smittad. Det är därför många kvinnor i vårt land är HIV -positiva och
till och med barn. Det är en mycket sorglig situation.
Vi är också oroliga för våra skolflickor. I hemmen utsätts de för övergrepp och våld och nu är inte
skolan det skyddsnät som de har i vanliga fall. All samhällsservice är också nedstängd. Många flickor
riskerar att aldrig komma tillbaka till skolan p.g.a. att familjen förlorar sin inkomst. Risken är då att
flickorna gifts bort och med oönskad graviditet som följd. Risken är också att flickorna smittas av
Covid 19 eftersom de får stanna hemma och ta hand om småsyskon. Vi gör allt för att skydda våra
flickor i FFBB:s program. Det är svårt att hålla kontakt eftersom familjerna inte har någon telefon.
Vi är också oroliga eftersom hungern ökar. Vi närmar oss den svåraste perioden. Skörden gav inte
mycket majs. Oktober – februari kommer att innebära extra lidande och påfrestningar. Om det finns
mat varje dag bidrar det till att underlätta för kvinnorna och de utsätts för mindre lidande och våld.
FFBB, medlemmar, faddrar och sponsorer har gjort mycket för att stödja och hjälpa de mest utsatta i
vår region. Er hjälp har gjort situationen betydligt ljusare får många. Jag tackar personligen var och
en av faddrarna till våra barn, det gör jag från djupet av mitt hjärta. Jag tackar också alla andra som
bidrar med gåvor till majs, tvål, ansiktsmasker och getter. Jag förstår att pandemin är förödande även
för er i Sverige och för resten av världen. MEN ändå fortsätter ni att tänka på våra familjer och ni
fortsätter att dela mer er för att stödja kvinnor och barn.
Därför vill jag ytterligare en gång tacka för er GENEROSITET och Gud kommer att belöna er och ge var
och en av er styrka. Jag vill också ta tillfället i akt och tala om hur tacksam jag är över projektet som ni

stödjer i Lifidzi för HIV- positiva mammor. Det är en fantastisk hjälp för dem och på så sätt kan
kvinnorna fortsätta leva och finnas till för sina barn.
Jag önskar er alla allt gott.
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