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                                                                                   Projekt Covid 19 

 

Bästa medlemmar, faddrar och sponsorer 
Hösten är på väg, och vi hoppas att ni alla haft en fin sommar trots restriktionerna som vi följer. Styrelsens 

arbete har fortsatt och varit intensivt under sommaren. Vi har haft ökade kontakter med våra samarbets-

partner, framförallt med systrarna i Mocambique, p.g.a. pandemin. Just nu är brist på mat allvarligare än 

själva pandemin. Styrelsen har därför genomfört extra överföringar för inköp av majs och tvål i det akuta 

läge som uppstått för många familjer.  

Å familjernas vägnar vill jag 

tacka FFBB, faddrar och sponso-

rer för er generösa och betydel-

sefulla gest av tillgivenhet och 

kärlek i detta mycket svåra 

ögonblick av pandemin./Syster 

Lufinda 

 

Pandemin gör att det försvårar 

ännu mer för våra familjer. Fa-

miljerna stängs inne utan mat 

och våldet i familjerna 

ökar/Syster Leopoldina, Matola 

 

http://www.ffbb.se/
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Nya faddrar och medlemmar - VÄLKOMNA 
Vi vill hälsa alla nya medlemmar och faddrar varmt välkomna. Vi har fått flera nya faddrar under sommaren. 
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. 

I Mocambique har vi ett löpande behov av faddrar till barn och skolflickor. Vi är även i behov av fler faddrar 
till våra ungdomar som studerar vid universitet.  

I Vietnam är antalet barn stabilt, och just nu har vi inga barn på väntelistan.  

Varmt välkomna att maila till info@ffbb.se om ni vill veta mer om fadderbarnsprogrammen. Känner ni nå-
gon som vill bli fadder? Eller vill ni hjälpa FFBB att värva faddrar? Hör av er i så fall. Vi är tacksamma för all 
hjälp. 

Ni hittar mer information på www.ffbb.se. FFBB:s facebooksida uppdateras med ny information regelbun-
det - följ oss gärna där. 

Här kommer en vänlig påminnelse till er som inte har betalat 

medlemsavgift för 2020! 

 
FFBB har ett 90- konto som innebär, att vi lever upp till kraven från Svensk Insamlingskontroll och garante-
rar att de gåvor vi får in används till rätt ändamål. Avgiften för att inneha ett 90-konto är 5 000 
kr/år. Kostnaden för kontroll av räkenskaperna, d.v.s. en auktoriserad revisor, är ca 17 500 kr/år. Därutöver 
har föreningen kostnader för bankavgifter och förbrukningsmaterial, ca 3000 kr/år. 
Därför är ni medlemmar oerhört viktiga för FFBB, då medlemsavgiften normalt täcker nämnda kostnader. 
Medlemsavgifterna är viktiga eftersom vi då inte behöver belasta våra inkomna medel till fadderbarn, skol-
flickor och övriga gåvor med de administrativa kostnaderna. Kassören har i dagarna dock redovisat ett un-
derskott på ca 10 000 kr, då många medlemmar ännu inte betalat. Tidigare år har FFBB haft ett mycket 
stabilt och jämnt medlemsantal. Det känns därför lite oroande, och vi vill gärna inte förlora er medlemmar.  
Vi är stolta över att ha mycket låga administrativa kostnader, under 3 %, och vår ambition är att fortsätta 
hålla dem låga. 
Genom medlemskapet stödjer du FFBB:s viktiga arbete i Mocambique och Vietnam. Du får regelbundna 
medlemsutskick. Varmt tack för att ni stödjer föreningens arbete genom medlemskap. 

 

Medlemsavgift 2021 
Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för enskild medlem blir oförändrad, d.v.s. 150 kr/år. Medlemsav-

giften för två (2) personer boende på samma adress höjs fr.o.m. år 2021 till 250 kr/år. Anledningen är att 

förhållandet mellan kostnad för ensamstående och två betalande skall blir mer rättvist.   

Covid -19 
Vietnam har haft en mycket låg smittspridning. Under april – juni fanns det inte något bekräftat fall. I juli 

rapporterades plötsligt flera fall i Da Nang. I Thanh Ba har, enligt uppgift, ännu inget fall konstaterats. Cent-

mailto:info@ffbb.se
http://www.ffbb.se/
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ret iakttar största försiktighet eftersom våra fadderbarn är sköra. Centrets personal arbetar hemifrån och 

kontakterna sker via Zoom.  

I Mocambique stiger siffran för varje dag. Det är fortsatt undantagstillstånd. Familjerna får endast gå ut i 

nödfall. Syster Maria, Munhava, har meddelat att universiteten öppnades den 18 augusti. Undervisning för 

avgångselever, årskurs 12, kommer att öppnas den 1 oktober. Anledningen är att eleverna skall ha möjlig-

het att göra sina slutprov. Vi har flera flickor som går i klass 12, så vi hoppas innerligt att de skall klara av 

dessa prov för att kunna fortsätta studierna.  

 

Nyheter sedan senaste utskick 

Mocambique 

Avdelningen för undernärda barn, provinssjukhuset Chimoio         
Stödet till barnavdelningen i Chimoio har kommit fram. 500 ansiktsmasker (3-layer following MOH recom-

mendations) samt 30 kartonger tvål har delats ut. Prioritet har getts till mammor, vars barn är intagna på 

avdelningen. Personalen har även fått ansiktsmasker. Dr Mussa och ledningen för barnavdelningen framför 

ett stort och innerligt tack till FFBB och dess givare. Dr Mussa ansvarar för teamet som arbetar aktivt för att 

begränsa smittspridningen av Covid -19. Mussa berättar att Covid -19 fallen ökar varje dag liksom antalet 

barn med svår undernäring. Det är fortsatt stor brist på tvål, rengöringsmedel och desinfektionsmedel. 

Avdelningen för undernärda barn vid provinssjukhuset i Chimoio saknar läkemedel, bl.a. zinkoxid och 

Ceftriaxone (för behandling av Kwashiorkor) samt tillskott av moringapulver. 

                     
Dr Mussa ansvarig för FFBB:s stöd till barnavdelningen, provinssjukhuset i Chimoio – utdelning av tvål och ansikts-

masker 
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Matola  
I Maputo finns systrarnas huvudkontor samt en församling i förorten Matola. Sedan början av året har sys-

ter Veronica, som kommer från Angola, huvudansvaret i landet. Många familjer flyttar till huvudstaden för 

att söka lyckan med hopp om att hitta ett arbete. Tyvärr lyckas sällan familjerna med detta. Det blir svårt 

att ”börja om”, och för många blir det en ännu sämre lösning än att bo kvar på landsbygden. Det finns ing-

en mark att odla på. Även om vi känner till svårigheterna med familjernas odlingar kan det trots allt bli en 

liten skörd. Familjerna lever i bristfälliga bostäder utan tillgång till vatten och sanitet samt har svårt att 

skaffa mat till barnen, varav många inte heller går i skolan. ”Varje dag knackar det på vår dörr, mammor 

som inte har någon mat att ge sina barn”/Syster Leopoldina, Matola.  

FFBB:s samarbetspartner i Matola är syster Hortencia, som FFBB tidigare samarbetat med, samt syster Leo-

poldina. Syster Leoplodina studerar medicin i Maputo. Styrelsen har mycket goda kontakter med systrarna. 

Utförliga rapporter efter mottagande av stöd skickas till styrelsen.  

Akut stöd har lämnats vid två tillfällen sedan maj. Systrarna prioriterar mammor med många barn och 

äldre. Men hjälp ges även till äldre pojkar, som tvingas ut på gatan för att söka sitt levebröd. Tvål, rengö-

ringsmedel samt desinficeringsmedel har delats ut. Systrarna berättar att i Maputo med omnejd finns det 

högsta antalet smittade. Systrarna är mycket tacksamma för all hjälp som FFBB bidrar med, så att de kan 

medverka till att förhindra smittspridningen. Systrarna ger information om hur man skyddar sig mot Covid -

19 och vikten av hygien. Systrarna berättar att trots spridning och oro för Covid -19, så är hungern ett 

större problem. Ett särskilt tack riktas till ”Kakbanken” i Kristianstad, som vid flera tillfällen anordnat in-

samlingar för akut hjälp till majs, tvål och ansiktsmasker. 

              
Ansiktsmasker                                                                      Majs, ris, bönor och olja 
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Utdelning av tvål och ansiktsmasker till ungdomar i riskzonen 

 

Till systrarnas uppgift hör att stödja utsatta flickor. För tillfället ansvarar systrarna vid de olika församling-

arna för ett 20-tal flickor. Huvudsyftet är att flickorna skall få en skolgång samt lärdom om etik och moral. 

Flickorna kommer från landsbygden och har levt under utsatthet. I Maputo ansvarar systrarna för sex flick-

or. Covid -19 har även försvårat det för systrarna, bl.a. på grund av inkomstbortfall och ökade priser över 

lag. Syster Veronica har ansökt om stöd till flickorna, vilket Styrelsen bifallit. Pengarna har skickats och mot-

tagits.  

Projekt Mikrolån 
”Annelie Carlssons minnesfond – Stöd till mikrolån för kvinnor” i MZ är igång. Som tidigare informerats har 

lån delats ut till 11 kvinnor. Varje kvinna har lånat 50 USD (3000 mtc). Lånen sträcker sig under ett år. Kvin-

norna startade sina affärsverksamheter i juni. Varje månad gör kvinnorna en avbetalning av lånet samt spa-

rar en summa på banken. Alla låntagare har gjort den första delbetalningen på lånet. Syster Leopoldina är 

mycket glad över den positiva utvecklingen. Kvinnornas självförtroende stärks och inkomsten gör det möj-

ligt för dem att köpa mat till sina barn.  

Munhava, Beira 
Akut stöd till Munhava för inköp av majs, tvål och ansiktsmasker har kommit fram och delats ut. Syster Ma-

ria är ansvarig och är mycket tacksam för stödet. Även Maria bekräftar de svåra effekterna i landet p.g.a. av 

Covid -19. 
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Syster Maria och syster Isabel delar ut tvål, ansiktsmasker och majs. 

 

Lifidzi 
Ett mer omfattande akut stöd har lämnats till Lifidzi och Vila. Lifidzi är ett landsbygdsområde med mycket få 

arbetstillfällen. Flertalet av er känner till svårigheterna: arbetslöshet, analfabetism, månggifte, barnäkten-

skap, hunger till följd av uteblivna skördar och svåra sanitära förhållanden. Därför beslöt styrelsen att ett 

större belopp skulle lämnas till dessa områden. Fler än 500 familjer har fått majs, tvål och ansiktsmasker. 

Hjälpen täcker det största matbehovet under en tid av 4-6 veckor. Oktober – februari är de mest kritiska 

månaderna, så styrelsen hoppas kunna stödja med ytterligare medel.  Se vidare Insamling ”Covid 19 MZ”. 
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Moringa 
Moringaprojektet fortsätter att utvecklas. Moringapulvret är en viktig näringskälla för de undernärda barn 

som ingår i det projekt FFBB stödjer. Vidare används pulvret till HIV -positiva mammor och vuxna i behov av 

näringstillskott. Sjuksköterskan vid läkarstationen ordinerar tillskott av moringa, varför många kommer till 

syster Lucia för att få detta pulver. 

                 

Många familjer har fått majs som är den 

viktiga basfödan. Varmt tack till alla som 

stödjer våra insamlingar.    

 

Varje familj har fått två säckar majs, 50 

kg/säck – En säck räcker till en familj 

med 2 vuxna och 4 barn i ca 3 veckor 

Ett särskilt tack till Östermalmskyrkan i 

Kristianstad för generöst bidrag 

 

Syster Olimpia, Lifidzi har ansvarat för 

utdelning av majs, tvål och ansiktsmas-

ker. Hon har gjort ett värdefullt arbete! 

 

 

Syster Lucia ansvarar för programmet 

för undernärda barn. Hon visar en 

mamma hur mycket moringapulver 

som skall blandas med mjölkersättning. 

Mamman har fött tvillingar, nu 5 må-

nader gamla men mycket undernärda.  
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Ana Maria, Vila 
Majs, masker och tvål har delats ut till familjer inklusive våra 23 sponsorbarn med familjer i Vila. Syster 

Lufinda berättar att man undervisat en familj åt gången. Hon har även visat HUR man tvättar händerna och 

påpekat att det inte räcker att tvätta dem en gång/dag. Många familjer saknar baskunskaper i hygien och 

hälsa.  

         
Tvål, ansiktsmasker och majs till familjer i Vila 

 

Ensamstående pappa med sin son. 

Mamman dog vid förlossningen. Barnet 

får moringa och mjölkersättning. Syster 

Lucia ger stöd och instruktioner till 

pappan.  

För tillfället omfattas programmet av 

60 små barn. Barnen kommer två 

gånger per månad. De vägs och kon-

trolleras samt får mjölkersättning och 

moringa för två veckors förbrukning 

med sig hem.                        
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Getter till Lifidzi och Vila 
I coronatider betyder extra stöd mycket. Därför var donation från Annelie Carlssons minnesfond extra väl-

kommen och har gjort det möjligt för familjerna i Lifidzi och Vila att få getter. En get är en god investering, 

eftersom getter är tåliga och klarar sig på ganska lite. För utsatta familjer blir det en stor trygghet att äga en 

get. P.g.a. Covid -19 har det varit svårt för syster Lufinda att köpa getter. Så här långt har hon köpt 11 st till 

familjer i Vila och två till familjer i Lifidzi. Totalt räknar syster Lufinda med att pengarna skall räcka till ca 55 

getter. Varmt tack för den generösa gåvan från minnesfonden som gör stor skillnad för familjerna. På bil-

derna ser vi glada och tacksamma mottagare. 

 

 

              

Glada barn som har fått en get till familjen. 
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Två lyckliga kvinnor som fått varsin get (Lifidzi). 

 

 

Cyklonen IDAI 
Cyklonen IDAI drabbade Mocambique svårt i mars 2019. Idai orsakade stora översvämningar, förstörda 

vägar, och familjernas odlingar sköljdes bort. FFBB genomförde en insamling för att stödja offren. Flera av 

våra fadderbarn fick sina hus förstörda. Skyfallen i januari/februari i år förstörde ytterligare bostäder för 

våra familjer. Flera fadderbarn har fått reparationskostnader betalda. Syster Olimpia var glad att nyligen 

kunna rapportera att ett av våra fadderbarn nu fått familjens hus återuppbyggt tack vare bidrag från den 

akutfond som inrättades 2019.  

                   
   Familjens hus sköljdes bort av vattenmassorna.                                          Nu är det nya huset nästan klart. 
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Lichinga  
FFBB stödjer skolbyggnationen i Lichinga, där den största delen av stödet har lämnats av Östermalmskyrkan 

i Kristianstad. Ansvariga syster Vinaya hade planerat att öppna skolan för två klasser i februari 2020. Strax 

innan julhelgen 2019 åkte hon till Indien, Kerela, för två månaders viloperiod. Tyvärr inträffade pandemin 

och syster Vinaya har inte kunnat återvända till Mocambique och Lichinga. Styrelsen står i regelbunden 

kontakt med henne. Hon hoppas nu på att kunna återvända i slutet av året.  Hennes förhoppning är att 

skolan skall kunna öppnas i februari 2021. Två klassrum är i det närmaste klara men behöver kompletteras 

med utrustning. Syster Vinaya ber att vi skall tänka på henne och att vi inte skall ge upp. Hon hoppas att det 

finns möjlighet till fortsatt stöd från FFBB. 

 

Universitetsstuderande 
Ungdomarna som vi stödjer för högre utbildning har klarat sina studier bra trots pandemin. Alla skolor in-

klusive universiteten stängdes den 1 april, men som nämnts, öppnades universiteten den 18 augusti. Stu-

denterna kommer då att få göra sina prov för kurserna de studerat under vårterminen och förhoppningsvis 

har alla klarat sig så att de kan fortsätta. Vi, liksom systrarna, har regelbunden kontakt med alla våra stu-

denter. Några av studenternas faddrar har bidragit med extra pengar för inköp av mobiltelefoner för två av 

våra studenter. Varmt tack för er gåva. Eftersom undervisningen har bedrivits online var det en nödvändig-

het. 

 

 

 
Syster Olimpia, Lifidzi, överlämnar mobiltelefon till Zelia som studerar till lärare. 
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VIETNAM 

Thanh Ba, Vietnam 

Fadderbarnet Thuong 
FFBB har följt Thuong sedan 2004, då var Thuong sex år gammal. Thanh Ba -projektet gjorde det möjligt för 

honom att få börja skolan. Specialgjord skolbänk, stöd från centret, lärare, klasskamrater samt faddrar ge-

nom FFBB och BFA har gjort det möjligt för Thuong att få sin högsta önskan uppfylld, ”att få studera”. I juni 

avslutade Thuong gymnasiet med fina betyg. Thuongs farmor hade aldrig vågat drömma om, att hennes 

barnbarn med så svåra funktionshinder, skulle kunna studera. Thuongs funktionshinder orsakas av de ke-

mikalier som USA spred över regionen under kriget, där Thuongs farfar deltog.  

Styrelsen har under sommaren haft flera kontakter med Thanh Ba center. Thuong sökte vidare till universi-

tet och till allas glädje har han blivit antagen. Här är information från Mr Thinh, Thanh Ba center: "I am so 

happy to inform you that Thuong passed the examination test with good result 8,5 (0-10). He will now 

become student at University in art at Hung Voung University in Viet Tri, Phu Tho province. His studies 

will begin in end of September. Thuong will study Arts Education. A Bachalore degree in Fine Arts peda-

gogy with professional qualifications and professional ethical qualities to teach Fine Arts at schools at the 

secondary school and professional secondary schools. Ability to research science education and create 

works, participate in organizing Fine Arts activities and can study at a higher level. Thanh Ba center will 

starts preparation work to help him. All efforts from FFBB and BFA have given good result. Thank you 

very much”/best regards Thinh  

 

        
Thuong. Avslutningsdagen Thanh Ba high school.                        Centrets personal besöker Thuong och hans farmor 
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Mikrolån  
FFBB mottog en donation på 2 000 USD från ”Annelie Carlssons Minnesfond”, öronmärkta för mikrolån till 

familjer i Thanh Ba. Tre familjer har utsetts att låna vardera 660 USD. Två familjer har investerat i en avel-

sko och en familj har investerat i en buffel. Lånet är räntefritt och familjerna önskar låna under en tid av två 

år. De har erbjudits en lånetid av tre år men föredrar att betala tillbaka snabbare. Familjerna i Vietnam 

lyckas mycket bra med sina lån. Sedan fonden startade 2006 har många familjer lånat och på så sätt för-

bättrat sin ekonomi och blivit självständiga. Vi önskar de tre familjerna lycka till. 

 

                         
                    En av familjerna som investerat i en ko                                    Familjen som investerat i en buffel 

 

 
 

Vill Du höja din månadsavgift? 
Sedan 23 mars 2020 omfattas FFBB av skattereduktion på gåvor. Det innebär att om du skänker minst 2000 
kr per år till godkända organisationer får du tillbaka 25 % i samband med deklarationen (avdraget gäller på 
gåvor upp till 6000 kr/år). Observera att du måste skänka minst 200 kr vid varje tillfälle. Det enda du behö-
ver göra är att se till att vi har ditt personnummer. Vi rapporterar då dina gåvor till Skatteverket som för-
trycker summan i din deklaration. Skicka ditt skriftliga godkännande till föreningens adress. Vi har motta-
git anmälan från flera av er, och ni finns nu registrerade för skatteavdrag. (Se tidigare utsänd information). 

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 Norden-
ström 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. Följ  

oss gårna på Facebook. 
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Fadderbidrag: 

Fadderavgifter är som tidigare 150 kr/barn/månad för barn i Thanh Ba, Lifidzi, Munhava/Matola/Lar Siloe. 

För barn som går på förskolan Ana Maria är månadsavgiften 215 kr/barn. För skolflickor boende på internat 

är månadskostnaden 225 kr/flicka. Alla faddrar som åtog sig fadderskap för flera år sedan väljer själv om 

man vill fortsätta med samma belopp eller höja till dagens avgift. Det är också upp till var och en om man 

vill betala mer än angivna bidrag per barn/månad. 

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 
I höst kommer vi att arbeta aktivt för att försöka finna ytterligare medel så vi kan bidra till att stödja famil-

jer som har behov av majs och tvål. Just nu pågår en insamling till att stödja familjerna som drabbas hårt av 

Covid 19.  

Vi behöver er hjälp och hoppas att ni vill fortsätta stödja vårt viktiga arbete. Det är vi alla tillsammans som 

gör stor skillnad. Er hjälp kommer fram utan mellanhänder och når de mest utsatta utan dröjsmål. Det är 

just det som är viktigt - att få bekräftat att hjälpen når dit där nöden är störst och utan onödiga extra kost-

nader. 

Vi önskar alla en fin kommande höst. 

 

Med vänliga hälsningar                                                   

Styrelsen FFBB 

www.ffbb.se                           
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