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Bästa medlemmar, faddrar och sponsorer, 
Våren har gjort sitt intåg och de senaste månaderna med pågående pandemi har påverkat oss alla.  

Corona drabbar indirekt fattiga extra hårt när länders gränser stängs och människors möjlighet till försörj-

ning blir allt svårare.  

 

2019 har varit ett prövande år framförallt för våra familjer och barn i Mocambique som drabbades av orka-

ner och översvämningar. Den hjälp vi kunnat ge har betytt mycket för speciellt utsatta familjer och barn.  

TACK! 
Varmt tack för alla generösa bidrag från medlemmar, faddrar och sponsorer. Ert stöd är helt avgörande för 

vårt fortsatta arbete. Det är med er hjälp som vi kan förändra och göra skillnad. Styrelsen vill framföra ett 

stort tack till alla för ert stora förtroende, för bidrag och gåvor till FFBB som styrelsen får förmånen att vida-

rebefordra till våra medmänniskor som är i behov av hjälp. Vi har en mycket fin kontakt med våra samar-

Vi, systrarna Sao Jose de Cluny, vill 

tacka alla FFBB-medlemmar och styrel-

sen som hjälper våra behövande. Vi 

förstår att ni gör stora uppoffringar 

både vad gäller arbete och ekono-

miska medel för att ni ska kunna dela 

med er till våra barn med stora behov 

och som är hungriga. Må Gud välsigna 

er alla och belöna alla era ansträng-

ningar. /Syster Lufinda, förskolan Ana 

Maria, Vila 

 

http://www.ffbb.se/
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betspartners och vi får alltid god feedback. 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.  

Styrelsen bedömer att uppföljningsresor under 2020 inte kommer att kunna genomföras p.g.a. Covid 19. Vi 

hoppas emellertid att utvecklingen av pandemin kommer att kunna bekämpas och att det skall ges möjlig-

het framöver. 

TACK för gåvor till fadderbarn, donationer och köp av julkort 
Försäljning av julkort gav 1650 kr. Julgåvor till fadderbarnen i Mocambique inbringade 28568 kr och nyårs-
gåvor till barnen i Vietnam inbringade 5615 kr. Julgåvor – Ge en gåva; såsom skolflicka, födelsebevis, bok-
paket, majs etc. gav 17175 kr. Därutöver mottogs flera generösa gåvor från medlemmar, faddrar och spon-
sorer.  

Varmt tack till alla som på olika sätt bidragit till att ge familjer och barn i Mocambique och Vietnam en be-
tydelsefull jul/nyår. Vi är mycket glada över att ha haft möjlighet att överlämna era gåvor till glädje för så 
många. I Mocambique köper familjerna majs, olja och salt för gåvan. I Vietnam blir det oftast en uppsätt-
ning nya kläder. 

          

           

Donation från Annelie Carlssons Minnesfond  
Det var med stor ära FFBB mottog en gåva på 63000 kr. 20000 kr av donationen är öronmärkt för mikrolån i 
Vietnam, investering i kor. 13000 kr mikrolån till kvinnor i Mocambique och för de återstående 30000 kr 
kommer det att köpas getter till familjer i Lifidzi och Vila. Våra samarbetspartner är informerade och har 
mottagit nyheten med stor glädje och tacksamhet. Donationen kommer att betyda mycket för de familjer 
som erhåller hjälpen. Tusen TACK! 
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Coronapandemin 
Redan i början av februari fick vi meddelande från Dir Tuyen, Thanh Ba center om att centrets aktiviteter 

tills vidare var vilande. Skolor, universitet m.m. stängdes. Våra fadderbarn som är funktionshindrade, varav 

några svårt sjuka, måste på alla sätt skyddas och strikta riktlinjer för social distansering infördes. I slutet av 

april började Vietnam att öppnas upp igen och därmed kunde centrets aktiviteter återupptas och tillika 

kontakter med fadderfamiljerna.  

I slutet av mars meddelade vår läkarstudent Hilaria, Cabo Delgado, Mocambique, att det första fallet av 

Covid 19 var konstaterat. ”Det är en pandemi som dag efter dag sprider sig och många människor mister 

sina liv. Det gör arbetet svårt för vårdpersonalen. Vår medicinska studentgrupp fick igår informationen 

att man i Moçambique konstaterat det första positiva fallet och som tillkännagavs av regeringen i går. 

Var vi än befinner oss ber vi om att Gud ska ha barmhärtighet mot världen och skydda oss alla. /Hilaria, 

Cabo Delgabo. 

Samtidigt meddelar syster Olimpia att undantagstillstånd gäller i landet under april månad. Skolorna är 

stängda och distansundervisning är naturligtvis en omöjlighet för alla fattiga. Krav på munskydd gäller i 

affärer och på allmänna kommunikationer. Social distansering infördes men svårt att upprätthålla eftersom 

generationer lever tätt inpå varandra. Människorna uppmanades att stanna inomhus. Flertalet lever ”ur 

hand i mun” och är beroende av att kunna gå ut för att tjäna ihop till mat för dagen. Dessa restriktioner 

skapar stora påfrestningar för familjen. Som en följd ökar våldet bland familjerna. Detta drabbar främst 

kvinnor och barn.  

Dr Mussa, barnläkare vid provinssjukhuset i Chimoio skriver: ”Covid 19 fallen ökar fortfarande. Det finns 

nu cirka 150 bekräftade fall i Maputo, Cabo Delgado, Inhambane, Sofala, Manica och Tete provinserna. 

Varje dag ökar antalet smittade. Situationen är allvarlig eftersom inga förebyggande åtgärder finns. 

Sjukhuset står inför så många problem. Hälsoarbetare rekommenderas att använda en och samma an-

siktsmask under 7 dagar. Avsaknad av saneringsmedel utsätter personalen för stor risk att smittas. Även 

de patienter som finns på avdelningarna behöver ansiktsmasker, särskilt mödrar som har barn.” Dr 

Araujo Mussa, Chimoio 

I ett försök att minska takten på spridningen av Covid 19 förlänger President Filipe Nyusi undantagstillstån-
det med en månad. Beslutet innebär fortsatt begränsad rörelsefrihet för landets invånare, stängda skolor 
och inreseförbud för utländska medborgare. 

Akut stöd till Mocambique  
Med anledning av Covid 19 beslöt styrelsen den 15 maj att göra en överföring på 1000 USD till sjukhuset i 

Chimoio för inköp av tvål, handsprit och ansiktsmasker. Vidare 700 USD till systrarna för tvål och ansikts-

masker. Systrarna kommer att ge lokalbefolkningen information om smittspridning och hygien. Stödet har 

mottagits med öppna armar. Det är mycket sällan familjerna har råd att köpa tvål och det är ingenting som 

prioriteras.   
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Insamling ”Mat Lifidzi” 

I början av januari meddelade systrarna i Lifidzi och Vila att 2020 kommer att bli ännu ett år med utebliven 

skörd och hunger. Kraftiga regn och vindar har orsakat svåra översvämningar. Familjernas odlingar har 

sköljts bort av regnmassorna liksom de enkla lerhusen som familjerna bor i. Det är även ett instabilt poli-

tiskt läge och bl.a. i Beira har det varit matkravaller. Katastrofer 2019 gav minskad tillgång på majs och pri-

serna har ökat betydligt. Syster Lucia berättar att familjerna letar efter rötter och växter för att få mat.  

Insamlingen i januari/februari gav totalt 40300 kr. Ett särskilt tack till Östermalmskyrkan i Kristianstad 
som bidrog med 25000 kr. Pengarna överfördes i slutet av februari. Många har kunnat ta emot matpa-
ket. Det är med stor tacksamhet till er givare som styrelsen kan förmedla den betydelsefulla hjälpen. 
Tusen tack till alla som har bidragit och gett många barn och familjer mat på bordet.  

 

   
Syster Isabel delar ut matpaket, Munhava, Beira 

 

FFBB:s årsmöte 2020  
Årsmötet hölls den 10 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 tacka alla som på olika sätt 

bidrar till FFBB:s arbete. Ordföranden riktade ett särskilt tack till föreningens kassör, Monica Nilsson, Uge-

rups bokföringstjänst, som erbjuder sin tjänst ideellt.  Efteråt hölls ett konstituerande möte. Senare kom-

mer styrelsen att besluta om årets sammanträdesdagar och hänsyn kommer att tas till utveckling av Covid 

19. 
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Övriga händelser i Mocambique 
På grund av översvämningar i Angonia distriktet har familjer i Lifidzi och Vila fått ekonomiskt stöd med 
återuppbyggnad av sina bostäder.   

 

”Jag pratar om de klimatförändringar som vi har, det regnar ovanligt mycket och det verkar som 
om regnet inte vill sluta och det förorsakar översvämningar. Förra året led vi av cyklonen Idai 
och cyklonen Kennedy. Många människor dog, många familjer förlorade alla sina tillgångar in-
klusive att många förlorade sina hem. Och i år med dessa regnmängder blir situationen värre 
och värre. Det värsta är att många åkrar transporteras bort med regnflödet. Allt försvinner. 
Hungersituationen är svår för familjerna de kommande månaderna…” /Syster Lufinda, förskolan 
Ana Maria 

                               
Ett av våra fadderbarns hus i Lifidzi blev totalförstört                            Ett av husen som blivit återuppbyggt 

 

 
 

Syster Olimpia försöker ta sig fram med stöd av sin käpp och undvika de starka strömmarna. 
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Vidare berättar systrarna om ett annat samtalsämne som har kommit upp, vilket är att partierna diskuterar  

hur man ska lindra effekterna av klimatförändringarna. Ämnet har aldrig tidigare berörts. I Lifidzi är det nu 

fjärde året i rad som skördarna uteblir. Regnet kom tidigare i oktober och avtog sedan i januari/februari. 

Två år har det varit extrem torka och de två senaste åren har kraftiga regn kommit så sent som i januari och 

som inte upphört förrän i mars. Befolkningen förbereder jorden i september och börjar så i oktober och 

samtidigt skall regnet komma. När skörden uteblir är det katastrofalt för människorna som lever av vad 

som odlas. 

Moringaodlingen Lifidzi 
Syster Olimpia var orolig för hur moringaodlingen skulle klara sig då området drabbades av översvämningar 

i början av året, men på bilden nedan ser ni att odlingen klarat sig fint.  

Syster Lucia ansvarar för projektet ”Mjölkersättning till små barn” och ”Näringstillskott till Hiv- positiva 

mammor”. Hon berättar att barn och kvinnor får tillskott av moringa enligt rekommendationer som dr 

Mussa har lämnat. Lucia berättar vidare att sjuksköterskan vid hälsokliniken, som ligger på klosterområdet, 

har deltagit i workshop om moringa. Så snart där är en patient som är i behov av näringstillskott hänvisas 

de till systrarna. Senast i förra veckan kom en äldre man med kraftig anemia och bad om moringa enligt 

rekommendationer från sjuksköterskan. Mannen var egentligen i behov av blodöverföring, enligt sjukskö-

terskans bedömning, men hon beslöt att som första åtgärd ordinera moringapulver. 

Tillskott av moringa är mycket viktigt för att minska undernäringen. Vi hoppas att kunskapen om Moringa 
”Livets träd” skall kunna spridas ytterligare och att medvetenheten höjs. På så sätt får fler förståelse och 
kunskaper om det högt näringsrika Moringaträdet.  
 

     
Syster Lucia besöker moringaodlingen                                    Utdelning av matpaket till kvinnor med Hiv 

Mikrolån för kvinnor Munhava 
Syster Maria har övertagit ansvaret efter att syster Evelina återvänt till Indien. Syster Maria är aktiv och har 

regelbunden kommunikation med styrelsen. Vi känner stort förtroende för henne. Syster Maria har skickat 

information om att 24 kvinnor har fått mikrolån i januari 2020. Vi hoppas att Covid 19 inte skall göra så att 

kvinnorna misslyckas med sin affärsverksamhet. 
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Sömnad och matlagningskurser samt datautbildning i Munhava 
Syster Maria meddelar att utbildningarna vid det sociala centret för tillfället är vilande p.g.a. Covid 19. Sys-

ter Maria håller oss underrättade om utvecklingen. 

Maputo, Matola  
Sedan 2019 stödjer FFBB ca 50 skolbarn i Matola, en förort till Maputo. Syster Hortencia är ansvarig för 

stödet och FFBB:s kontaktperson. Hortencia har vädjat om hjälp då det i området bor många utsatta och 

fattiga familjer. Många av familjerna kommer från andra delar av landet men har flyttat till storstaden för 

att söka lyckan och med hopp om att finna arbete. Katastroferna 2019, hög arbetslöshet och fattigdom gör 

att deras situation är mycket svår. Många söker hjälp hos systrarna för att få mat för dagen.  

Efter diskussioner om hur vi skulle kunna hjälpa kvinnorna till en försörjning, fick vi förfrågan från syster 

Hortencia om att stödja genom mikrolån. Tack vare stödet från Annelie Carlssons minnesfond har styrelsen 

beslutat att stödja en mikrolånsfond i Matola. Sju kvinnor är redan klara för lån och pengarna har överförts 

till syster Hortencia. Vi önskar kvinnorna framgång med sina mikrolån.  

 

         
  Eva skall sälja kylda drycker, fisk och tomater                       Idalina skall sälja plastsandaler, kapulanor och popcorn 
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Chimoio – avdelning för undernärda barn 
Provinssjukhuset i Chimoio, avdelningen för undernärda barn, får fortsatt stöd från enskild givare. Avdel-

ningen har stora behov av medicinsk utrustning och det mest basala som behövs på en avdelning. Sjukhus-

ledningen uppskattar mycket stödet och visar stor tacksamhet.  

Skolbyggnation i Lichinga 
Styrelsen hade hoppats mycket på att skolan äntligen skulle bli klar våren 2020.  Regnperioden i nordöstra 

Mocambique inleddes i november med kraftiga regn. Syster Vinaya åkte i december till Indien för rekreat-

ion och ämnade återvända den 5 mars till Mocambique. Tyvärr är hon fortfarande kvar i Indien eftersom 

Indien hann stänga gränserna p.g.a. Covid 19 precis innan hennes utresa.  Vi har kontakt med syster VInaya 

och hon håller oss uppdaterad om situationen och hon hoppas på att snart kunna återvända.  

Rapport för fadderbarn och skolflickor från Mocambique  
Tack för att ni har haft förståelse för att rapporter gällande fadderbarn och skolflickor har dröjt. Det var 
främst rapporterna för barnen i Lifidzi som blev försenade p.g.a. översvämningarna. Elnätet förstördes och 
det tog tid innan det kunde repareras och därmed blev det stora svårigheter för syster Olimpia att skicka 
rapporterna. Om det är någon av er som ännu inte fått er rapport är vi tacksamma om ni kan meddela till 
mocambique@ffbb.se så hör vi av oss.  

Det har även varit stora svårigheter i Munhava. Reparationerna efter cyklonen IDAI drog ut på tiden och i 
början av året inträffade ett omfattande fel. Först i dagarna har felet avhjälpts. 

2019 var ett år med mycket fina skolresultat för fadderbarn, övriga skolbarn och skolflickor som vi stödjer. 
Endast två barn misslyckades med sin årskurs och får gå om. Två flickor har utgått ur programmet i Lifidzi. 
Vi har fått flera nya barn som till vår glädje redan har fått nya faddrar, vilket har mottagits mycket positivt 
av syster Olimpia, som ansvarar för fadderbarnsprogrammet i Lifidizi.  

Flickorna boende på tre olika internat mår bra och alla blev uppflyttade en årskurs. Två flickor boende på 
internatet samt en av skolflickorna i Lifidzi avslutade årskurs 12 med fina betyg. Det känns glädjande. Två 
nya flickor har ersatts av de två flickorna som utgått. Flickorna bor långt från Lifidzi och måste gå uppåt en 
mil morgon och eftermiddag. Det är en stor fördel att flickorna får plats på ett internat. Här får de god om-
vårdnad, hjälp med sina studier och kan äta sig mätta. Flickorna är undernärda när de kommer till interna-
tet. Näringsrik mat är viktig så att flickorna får kraft att studera. 

Universitetsstuderande 
Det är fortsatt fina resultat som kommer från våra universitetsstuderande. Två studenter avslutar sin ut-

bildning i år; sjuksköterska respektive dataingenjör. För tillfället stödjer faddrar en ung kvinna som studerar 

till läkare, en ung man och två unga kvinnor som studerar till lärare, en ung kvinna som studerar till apote-

kare, en ung kvinna som studerar till processingenjör samt en ung kvinna som studerar miljö- och byut-

veckling. Två nya unga kvinnor har upptagits i programmet och studerar till sjuksköterskor. Alla ungdomar-

na kommer från svåra hemförhållanden. I framtiden kan de göra en insats för sitt land och samtidigt ge stöd 

till sin familj.  

 

mailto:mocambique@ffbb.se
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VIETNAM 
Som nämnts i inledningen har centrets aktiviteter varit begränsade p.g.a. Covid 19. En positiv nyhet är att 

Mr Thinh är tillbaka och arbetar 20 %. Thinh var en av de utvalda då projektet startade 2001 och har ge-

nomgått en rad olika utbildningar. Han arbetade vid centret fram till 2015. Thinh är teckenspråkslärare 

samt lärare för barn med intellektuell funktionsnedsättning. Thinh är en mycket kompetent lärare och vi 

hoppas att han skall tillföra centret sina kunskaper. 

Senare hälften av 2019 lämnade FFBB i samarbete med BFA stöd till tre utbildningsprogram; utbildning i 

teckenspråk för lärare och elever. Här ingick också tryck av teckenspråksböcker. Vidare utbildning för för-

äldrar vars barn har epilepsi samt för lärare som undervisar barn med intellektuell funktionsnedsättning. 

Fadderbarnen är idag 61 st. I år har ett barn utgått som självförsörjande. Thuong går sista året på gymna-

siet. Terminen är förskjuten p.g.a. Covid 19 och gymnasieelever slutar den 8:e augusti. Låg- och mellansta-

diet avslutar terminen den 15 juli.  Centret följer upp Thuong och meddelar oss planerna för hans eventu-

ella fortsatta studier. 

Mikrolån 
Just nu väntar vi på nya mikrolånstagare, vilket har fördröjts p.g.a. Covid 19. Vi väntar också på låntagare till 

det nya mikrolånet, donationen på 20000 kr som är öronmärkt för investering av kor. 

2016 lånade en familj för att investera i pamelonträd. Man får ha tålamod eftersom det tar några år innan 

det blir någon skörd. Hösten 2019 kunde familjen plocka den första skörden. Odlingen var ämnad som ett 

pilotprojekt. Vi kommer att följa upp fortsatt resultat och huruvida det finns fler familjer som vill investera i 

Pamelonodlingar. 

        
Den första pamelonskörden. 
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Nya faddrar och medlemmar 
Vi vill passa på att hälsa flera nya medlemmar och faddrar VARMT VÄLKOMNA i FFBB.  Sedan januari har vi 
fått förfrågningar om stöd till nya barn med stora behov. Flertalet av barnen är redan placerade. Trots det 
finns fortfarande barn som behöver faddrar. Vi söker faddrar till skolflickor boende på internatet i Lifidzi 
samt till barn på barnhemmet Lar Siloe. Vi behöver även fler faddrar till våra universitetsstudenter för att 
täcka deras kostnader. Varmt välkomna att maila till info@ffbb.se. Ni hittar mer information på 
www.ffbb.se samt är ni välkomna att följa FFBB på Facebook. 

 

Vi söker faddrar 
 

 

                                                                                                                     

 

 

Är du intresserad av att lämna stöd till ett barn, skolflicka eller universitetsstuderande, skicka 
din förfrågan till mocambique@ffbb.se så berättar vi mer.   

Lutifa är från byn Zuoia. Hon har börjat i 

klass 9. Pappan övergav familjen och 

mamman lämnades ensam att sörja för 

deras sju barn. Lutifa är studiemotiverad 

och vill fortsätta att gå i skolan. Mamman 

har inte råd att betala Lutifas skolgång. 

Lutifas skolväg år lång. För att komma i tid 

måste hon gå hemifrån kl. 5. Det är en risk-

fylld väg för en flicka. Boende på internatet 

innebär en säker skolgång för flickan. Hon 

får omvårdnad, studiestöd och kan äta sig 

mätt.  

Anita är 7 år och som många andra 

barn i Mocambique har hon förlorat 

sina föräldrar i aids. Hon bor på barn-

hemmet Lar Siloe, Munhava, Beira. 

Anita har börjat i klass 3.  

mailto:info@ffbb.se
http://www.ffbb.se/
mailto:mocambique@ffbb.se
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Månbåten 
I januari var det bokrelease för ”Månbåten” av författaren Ingrid Jönsson. Boken utspelar sig i Mocambique 

och är en bok för 12-15 åringar, men kan också läsas av vuxna. Vi får följa svenska Isabella och moçambi-

kiska Anabela i deras strävan efter att själva få bestämma över sina liv. Boken spänner över ämnen som 

kolonialism, tjejers utsatthet, sorg och vänskap.  Trots att Ingrid endast besökt Lifidzi en gång, kan hon på 

ett fantastiskt sätt beskriva miljö, människor, kultur och man känner dofterna och närheten till Mocambi-

que.  Den är både spännande och gripande och har fått otroligt fint mottagande av läsare, bloggare och 

recensenter.  

Så här skrev Agneta Norrgård, boktipsare på Radio Västernorrland: ”Åh, vilken fantastisk läsupplevelse, 

stark, viktig och omtumlande. Läs, bara läs! 

 

OBS! Författaren skänker 50 % av vinsten till FFBB, öronmärkt för flickors utbildning i Mocambi-

que. 

 

                      
 

Illustratör: Niklas Lindblad 

Insamling via Facebook 
Flera av föreningens Facebook- vänner har anordnat insamlingar på Facebook till förmån för FFBB:s projekt. 
Tusen tack till er som tagit detta initiativ. På så sätt har 5288 kr kommit in till bl.a. flickors utbildning. Du 
kan göra skillnad du också, om du vill göra en insamling på Facebook och på sätt stödja våra projekt i 
Mocambique och Vietnam.   

Ni är välkomna att beställa boken. 

Pris 150 kr/bok + frakt 50 kr.  

Du skickar din beställning tillsam-

mans med namn och adress till 

info@ffbb.se så kommer boken på 

posten. 

 

Betalning till:  
Plusgirokonto 900336-9 
Swish: 1233139458 

Märk ”Månbåten” 

 

Tack för din beställning! 
 



 

FÖR BARNENS BÄSTA 

 

Sida: [12]      

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 ger 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. Ni kan 

också följa oss 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. 

Du kan även ringa 046-12 35 61 och prata med ordförande Gert-Agne Gustafsson. Tack än en gång 

för Ert stöd och alla bidrag. 

Avslutning 
Det är vår förhoppning att vi under resten av 2020 skall kunna fortsätta uträtta så mycket  

som möjligt. I den rådande coronapandemin behövs vi ännu mer för barn och familjer samt  

som stöd för våra kontaktpersoner. Vi har sett många bevis på att var och en av oss kan  

medverka till att förbättra framtidsutsikterna för utsatta människor.  

Styrelsen för FFBB önskar er alla en riktigt härlig sommar, med fint väder och återhämtning,  

även om sommaren kommer att bli annorlunda. Ta hand om er!  

 

Med vänliga hälsningar 

Styrelsen FFBB 

www.ffbb.se  
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