
   

Hemsida: 
www.ffbb.se 
 
 
90-konto: 
Pg 900336-9 

E-post ordförande: 
info@ffbb.se 
 
 
Organisationsnummer: 
838201-5777 

Postadress: 
Soldat Skalks gata 10 
226 51 LUND 
 
Telefon: 046 - 12 35 61 
 

För Barnens Bästa är en ideell bi-
ståndsorganisation som ger effektiv 
hjälp och arbetar efter barnkonvention-
ens intentioner. 

 

 

 

Föreningen För Barnens Bästa 

c/o Gert-Agne Gustafsson                                                     

Soldat Skalks gata 10             

226 51 LUND     

www.ffbb.se 

Plusgirokonto 900336-9                          Februari 2021 

Swish: 1233139458 

 

 

 

 
 Lunch för gatubarn i Zimpamine 

                      

 

Bästa medlemmar, faddrar och sponsorer 
Ett nytt år med en förhoppning om ett ljusare och positivare år framför oss. 2020 var tungt bland annat 

p.g.a. av pandemin. Särskilt hårt drabbade är utvecklingsländerna. Resurssvaga sjukvårdssystem, arbetstill-

fällen försvinner och sociala skyddsnät saknas. Tillgången på mat blir osäker för många fler. Barn drabbas 

hårdast när fattigdomen ökar. När skolor stänger förlorar barn viktig kunskap och trygghet. Barn som ut-

sätts för våld i hemmet ökar, och våldet mot flickor och kvinnor ökar i skuggan av pandemin.  

Vi ser ett ökat antal barn 

som lever sitt liv på gatan 

och dras in i kriminalitet. 

Det är brist på hjälporga-

nisationer – allt detta får 

människor att känna stor 

hjälplöshet. Vi har fått 

ökad hjälp från FFBB, vil-

ket vi inte hade vågat 

hoppas på, som vi mottog 

med stor tacksamhet. 

FFBB:s stöd har gett hopp 

och glädje samt minskat 

hungern för många famil-

jer. /Systrarna Sao Jose de 

Cluny, syster Veronica, 

Zipamanine, Mocambique 

http://www.ffbb.se/
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Under 2020 har ni, medlemmar, faddrar och sponsorer, visat ett stort engagemang och stor generositet. Ni 

har gett fantastisk respons, vilket styrelsen är mycket tacksam över. Med er hjälp har vi under 2020 haft 

möjlighet att utöka FFBB:s stöd framför allt i Mocambique och till utsatta familjer. Det är så glädjande och 

sporrande att alltid få en otroligt fin feedback från er. Därtill kommer uppmuntrande telefonsamtal och 

mail som sporrar vårt arbete.  

Tack för julklappar till fadderbarn, julgåvor och donationer 
Julklappar till våra fadderbarn inbringade inte mindre än 35 515 SEK. Köp av julgåvor gav fantastiska 26 500 

SEK. Därtill kommer gåvor till barnens födelsedagar under året. Generösa faddrar har även bidragit med 

ekonomiskt stöd till sina fadderfamiljer, vars lerhus har blivit förstörda av kraftiga vindar och översväming-

ar. Familjerna har fått hjälp att bygga hållbara hus i tegel som står emot storm och skyfall. Tusen tack! Ni 

alla tillsammans bidrar till att göra stor skillnad. 

Under 2020 har vi mottagit donationer av varierande storlek. För att nämna några: 63 000 SEK öronmärkt 

för getter och mikrolån, 20 000 SEK öronmärkt för att stödja utsatta familjer i Lifidzi, minnesgåvor 19 500 

SEK öronmärkt för flickors utbildning i Mocambique, 68 000 SEK från Lilian Scheeles fond, Danmark, 62 000 

SEK från Östermalmskyrkan, Kristianstad, samt donationer från många av våra medlemmar och faddrar, 

några av dem öronmärkta för vissa projekt. Varmt tack till er alla! 

Insamlingen COVID -19 har gett drygt 200 000 SEK och under året har överförts 135 000 SEK. I 
denna månad kommer ytterligare bidrag att skickas till de olika stationerna i MZ.  

 
50 kg majs samt tvål till många familjer 

 

 

 

Insamlingen COVID -19 fortsätter 

och alla bidrag är viktiga. 

 

Betalning gör du till  

Plusgirokonto 90 03 36-9 

swisha nr 1233139458 

Märk talongen med ”Covid -19” 

Mocambique      
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Nya medlemmar och faddrar 
Vi vill tacka för inbetalningar till medlemsavgiften för 2021. Som medlem bidrar du till att hålla våra admi-

nistrativa kostnader mycket låga, ca 3 %, och du stödjer FFBB:s viktiga arbete i våra samarbetsländer. Under 

året har det tillkommit nya faddrar och medlemmar. Vi vill passa på att önska er varmt välkomna till FFBB. 

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. 

Sprid gärna informationen om FFBB. Vi har löpande behov av faddrar och medlemmar. Välkomna att maila 
till info@ffbb.se om ni vill veta mer om fadderbarnsprogrammen. Känner ni någon 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. 

 

Tropiska stormen Chalane och cyklonen Eloise 
Det är sorgligt att berätta att Mocambique återigen drabbats av två katastrofer på kort tid. Den 30 decem-

ber 2020 svepte den tropiska stormen Chalane in över Beira och fortsatte västerut mot Chimoio och Zim-

babwe. Stormen orsakade stora skador och medföljande översvämningar. Den 23 januari drabbades 

Mocambique och Beira återigen då cyklonen Eloise nådde landet. Syster Maria berättar att landet inte har 

återhämtat sig från de två förödande cyklonerna, Idai och Kenneth, 2019. Tiotusentals människor lever 

fortfarande i läger efter de två cyklonerna. Eloise orsakade stora skador i Beira och framförallt i Munhava 

som ligger ett stenkast från Indiska Oceanen; tak, träd, elmaster och reklamskrot sprängdes av vindens 

kraft och med cyklonen föjde stora regnmängder. I och runt Beira har mer än 1 000 hus totalt förstörts och 

ytterligare 3 000 skadats. 160 000 människor hade påverkats direkt. Människor är rädda för att årets grödor 

har förlorats då mycket av deras jordbruksmark återigen står under vatten.  

 

    
”Fönster och dörrar på klostret i Munhava har förstörts. Barnhemmet Lar Siloe har klarat sig bra. Mun-

hava är hårt drabbat. Det är vatten överallt. Vi är så förtvivlade. Människorna är utan mat och vatten. 

Internet och telefonnätet fungerar inte”/ Syster Maria, Munhava, Beira 

 

mailto:info@ffbb.se
http://www.ffbb.se/
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Uppdatering beträffande Covid -19                      
Vietnam har haft en mycket låg smittspridning. Vietnamesiska myndigheter har periodvis vidtagit mycket 

omfattande åtgärder. Hela områden eller delar av städer har stängts ned och människors rörelsefrihet har 

begränsats kraftigt. Landet har haft mycket få fall av Covid -19 och endast ca 35 dödsfall. För några dagar 

sedan fick vi information om att den nya varianten av Covid -19 från Storbritannien sprider sig snabbt. Alla 

skolor har stängts ner fram till den 1 april. Social distansering, ansiktsmask och inga möten mellan männi-

skorna. Myndigheterna oroar sig för den kommande nyårshelgen, Tet, som infaller i mitten av februari. Det 

är den största och viktigaste helgen i Vietnam och det är stor rörlighet av människor mellan byar, städer 

och provinser.  

I Mocambique började samhället att öppnas upp successivt i november 2020. Elever i de högre klasserna 

återgick till undervisning i skolan och universiteten öppnades. Läsåret 2020 är förlängt till slutet av februari 

och den 17 mars börjar det nya läsåret. Universitetsstuderande kommer att varva onlinestudier med före-

läsningar. Det är fortsatta restriktioner beträffande social distansering och att undvika folksamlingar. Nu 

har vi fått oroande signaler att smittspridningen ökar och främst i Maputo. Vi har i veckan fått besked om 

att presidenten har utfärdat nya restriktioner för de kommande 30 dagarna.  

 

RAPPORTER TILL FADDRAR I MOCAMBIQUE 
Efter hand som vi får fadderbarnsrapporterna från systrarna skickar vi ut dem. Hittills har vi fått rapporter 

för flertalet av barnen vid barnhemmet Lar Siloe, barnen i Munhava samt Matola. Rapporter för fadderbarn 

i Lifidzi och för fadderbarn vid förskolan Ana Maria är på väg. Syster Olimpia berättar att det är svårt att 

skicka eftersom internet bara fungerar sporadiskt. För er som stödjer en skolflicka kan det dröja eftersom 

resultaten inte kommer förrän i början av mars. Vi har åtta skolflickor som går i klass 12. Just nu skriver 

eleverna i klass 10 och 12 slutprov. Några flickor önskar söka vidare till universitetsstudier. Förutsättningen 

är att de klarar sina slutprov. I annat fall måste de gå om sin årskurs. Alla rapporter skickas ut så snart som 

möjligt.  

RAPPORTER TILL FADDRAR I VIETNAM 
Rapporterna för fadderbarnen i Vietnam har kommit och skickas ut efterhand.   

AKTUELLA HÄNDELSER sedan senaste utskicket i september 

MOCAMBIQUE 

Avdelningen för undernärda barn, provinssjukhuset Chimoio    

Covid -19 har ökat fattigdomen, naturkatastrofer med uteblivna skördar gör att priserna i landet stiger. 
Hungern är ett återkommande problem. Dr Mussa berättar att antalet undernärda barn som kommer till 
sjukhuset ökar och att bristen på mat i byarna är stor. Barnen får oftast mat en gång per dag. Maten är 
näringsfattig och barnen får för lite protein. Förståelsen att söka läkarvård i tid är bristfällig och familjerna, 
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som har långt till sjukshuset, väntar alldeles för länge att söka vård. Barnen som kommer till sjukhuset lider 
av svår undernäring och Kwashiorkor med svåra hudproblem (Demantitis) som följd.  

                   
Några av våra patienter, alla allvarligt undernärda vid ankomst till sjukhus. De behandlas nu tack vare FFBB./Dr 

Mussa 

Kwashiorkor, är en näringsstörning som oftast ses i områden som drabbas av svält. Barn som har kwashior-
kor har vanligtvis ett extremt avsmalnat utseende i alla kroppsdelar utom anklar, fötter och mage, som 
sväller av vätska. Kwashiorkor kan vara livshotande om den lämnas obehandlad. Följderna är inflammation i 
huden och leder ofta till sepsis. 
 

FFBB har lämnat stöd med 3 000 USD till barnavdelningen på sjukhuset. Läkemedel såsom Ceftriaxone, 

Gentamicin, Sergifex samt Nistatin (oral lösning) har överlämnats.  Vidare hudsalvan Halibut (Zinc Oxide) 

som har den bästa effekten på hudproblem förorsakade av Kwashiorkor. 

 

                
Mamma vars barn har fått behandling med Halibut 

Barnavdelningen tar emot ca 70 

barn i månaden med svår under-

näring. 

”FFBB:s stöd till läkemedel är 

ovärderligt för de undernärda 

barnen. Läkemedlet räddar liv. 

Dödligheten kommer att öka 

utan dessa läkemedel.” /Dr 

Mussa 
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                                                  Dr Musssa överlämnar inköpta läkemedel från FFBB 

 

“I am sending many thanks and best regards to FFBB Board and members. Here the Covid- 19 

situation is catastrophic. I was in isolation after getting into contact with 2  Covid -19 positive 

patients and one Doctor at Chimoio Provincial Hospital. Our very experienced nurse was infected 

and died last week and many Doctors including me, were in  quarantine. Many positive cases 

and deaths every day including Doctors .”/Dr Mussa, januari 2021 
 

Matpaket och majs 
I oktober och december överfördes ytterligare ekonomiskt stöd för inköp av majs, matpaket, ansiktsmasker 

och tvål. Matpaketen har bestått av 10 kg ris, 5 kg majsmjöl, 5 kg bönor, 2 kg socker, 1 kg salt, 2 l olja och 

tvål till familjer i Lifidzi, Vila, Lichinga, Munhava, Matola och Zimpimanine till utsatta familjer.  

        
Varmt tack till Kakbanken, Kristianstad, som lämnat flera bidrag till tvål. Varje familj har fått två tvålar, ca 30 cm 

långa. Samtidigt med att familjerna får tvål informerar systrarna om hur smittspridningen av Covid -19 kan begrän-

sas. 
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Det är flera som undrar hur många hjälpen når fram till. Här kommer en sammanfattning på hur många 

familjer som har mottagit hjälp oktober till december 2020. 

Lifidzi: 200 familjer (5-8 barn i varje familj, ibland fler), 50 äldre, sjuka och HIV- positiva. Majs, ansiktsmas-

ker och matpaket. 

Lichinga: 48 familjer (5-8 barn i varje familj) samt 12 familjer i flyktingläger (se nedan), äldre och sjuka. 

Majs, ansiktsmasker och matpaket. 

”Sedan flera år tillbaka genomför jihadister gränsöverskridande razzior och har fördrivit mer än en halv 

miljon människor på flykt från byar i provinsen Cabo Delgado. De bränner byar, våldtar och dödar och 

begår fruktansvärda handlingar. Människorna flyr och är mycket rädda. I Lichinga finns ett flyktinglä-

ger.”/Syster Fatima, Lichinga  

Munhava: 78 familjer (5-8 barn i varje familj) samt 35 gamla och sjuka. Majs, ansiktsmasker och matpaket 

Matola: 45 familjer (5-8 barn i varje familj) samt 30 äldre och sjuka. Majs, ansiktsmasker och matpaket 

Zipiminine: 89 utsatta och fattiga barn har fått jullunch, 175 gatubarn har fått jullunch samt kommer att få 

lunch en gång i veckan (erhållet bidrag beräknas räcka fram till juni månad), 25 gamla, 2 sjuka och 6 HIV- 

positiva personer har fått majs och matpaket. 

Därtill kommer våra fadderbarn och skolflickor som får stöd.  

Lifidzi: 71 fadderbarn, 18 internatflickor, 30 skolflickor och 40 skolbarn.  

Förskolan Ana Maria: 23 fadderbarn, 5 internatflickor och 4 skolbarn.  

Munhava/Matola: 36 fadderbarn, 19 skolbarn.  

Lar Siloe: 22 fadderbarn 

Universitetsstuderande: 7.   

Mjölkersättning samt moringa till undernärda barn: 65 barn 

Matpaket samt moringa till HIV- postiva mammor: 5 kvinnor 

 
 

      
 

Ris, majsmjöl, bönor, olja, socker, 

salt och tvål till matpaket. 

”Tack för den generositeten från 

FFBB:s styrelse, medlemmar och 

sponsorer i FFBB, ni är alltid redo 

att hjälpa oss. 

Snälla, bli inte trötta på att hjälpa 

oss, tack”./Systrarna Sao Jose de 

Cluny, Mocambique 
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Mormor med 5 barnbarn som får matpaket till jul. 
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Systrarnas situation: 
Systrarnas situation har påverkats negativt av COVID -19 och de har svårt att klara sig ekonomiskt. Systrar-

na är självförsörjande och lever av vad de kan odla; majs, bönor, sötpotatis, jordnötter, frukter etc. Till 

klostren kommer en ständig ström av hjälpsökande människor. Systrarna delar med sig av vad de har. Där-

till har varje station 5-8 flickor som systrarna ansvarar för genom att ge dem trygghet, omvårdnad, skolgång 

och mat. Syster Veronica, som kommer från Angola, berättar att hon beundrar systrarna i Mocambique: 

”Systrarna klarar sig på minimum av minimum och de är ändå tacksamma och glada.”. 

Mot bakgrund av detta beslöt styrelsen att som julgåva tilldela varje station ett bidrag med 150 USD till en 

jullunch. Vi ville också visa vår uppskattning för det fantastiska arbete som systrarna utför. ”Det var en 

glädjens jul för oss. Vi kände att vi kunde fira jul med tillräckligt med mat och med vetskapen om att fa-

miljerna runt omkring oss också hade mat på bordet. Vi har inga ord att tacka för generositeten från 

FFBB:s styrelse, medlemmar och sponsorer i FFBB, ni är alltid redo att hjälpa oss. Tack vare denna gene-

rositet blir vårt missionärsarbete mindre tungt”. Vidare berättar syster Veronica ”vi inser med stor sorg 

att vår förmåga att uppnå ekonomisk självförsörjning fortfarande är mycket begränsad. Nu när världse-

konomin har gått ner p.g.a. Covid-19 försvinner vårt hopp om att uppnå självförsörjning som gör att vi 

kan nå ett större antal behövande människor. Därför känner vi ännu större tacksamhet för allt som FFBB 

har gjort och fortfarande gör för våra behövande och för oss själva.”/ Syster Veronica Zimpaminie. 

MENSSKYDD 
Nu börjar vi få ihop ett antal mensskydd till flickorna i Lifidzi. 150 mensskydd är färdiga och kommer att 

skickas iväg. Projektet är ett pilotprojekt. Syster Lucia som ansvarar för Genderprojektet kommer att utvär-

dera. Om det faller väl ut är tanken att flickor och kvinnor själva skall kunna sy och möjligtvis sälja.  

 

 

ZIPAMANINE 
Under året har FFBB:s verksamhet utökats till att omfatta Zipaminine. Zipaminine är ett utsatt område i 

Maputos utkant. I klostret bor syster Veronica som är huvudansvarig i landet tillsammans med 8 systrar och 

6 flickor som de tar hand om. Många familjer flyttar till huvudstaden för att söka lyckan med hopp om att 

”Jag vill säga att jag är mycket tack-

sam och glad för initiativet. Det går 

att skicka mensskydden till vår 

adress här i Maputo. Stort tack för 

detta fantastiska initiativ till hjälp 

för flickorna i Lifidzi. Jag gratulerar 

verkligen. ”/Syster Veronica 
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hitta ett arbete. Tyvärr lyckas sällan familjerna med detta. Familjerna lever i bristfälliga bostäder utan till-

gång till vatten och sanitet samt har svårt att skaffa mat till barnen, varav många inte heller går i skola. 

Styrelsen beslöt den 17 januari att stödja systrarna med ett projekt för utsatta flickor. Syster Veronica be-
rätta att sedan Covid -19 drabbade MZ har svårigheterna ökat. Flickors utsatthet har ökat och så även pro-
stitution bland unga flickor. Flickorna är utan något som helst skydd, inräknat från sina vårdnadshavare. De 
går inte i skolan p.g.a. föräldrarnas fattigdom. Utanför klostrets murar finns flickor som far illa; berusade, 
dåligt klädda och utan något skyddsnät. För systrarna blir det en stor utmaning. Sömnadsutbildning och 
stödsamtal i gender kommer att erbjudas. Systrarna hoppas kunna erbjuda 30-32 unga flickor en sömnads-
utbildning under ett års tid. Styrelsen har beslutat att stödja med inköp av symaskiner. Systrarna menar att 
erbjuda flickorna en praktisk kurs i sömnad, bakverk och matlagning skulle vara ett sätt att hålla dem från 
prostitutionen.  
Skolbarnen i Mocambique har oftast inga läroböcker och helt beroende av att ha pengar för att kunna ko-

piera de texter som anges av läraren. Fattiga barn har inte möjlighet, blir inte accepterade i klassrummen 

och utestängs därmed från undervisningen. Systrarna har länge känt en stor oro och har ansökt om att få 

ekonomiskt stöd att köpa en kopiator. Styrelsen har beslutat att stödja inköp av en kopieringsmaskin och 

på sätt kan systrarna hjälpa de barn som behöver få kopierat. En av systrarna kommer att besöka kringlig-

gande skolor och identifera de barn som har behov. Elever som har möjlighet att betala kommer att erbju-

das att få kopiera mot betalning, och på sätt kan systrarna finansiera inköp av papper, toner m.m. 

LIFIDZI 
Dr Araujo Mussa fick uppdraget att besöka systrarna under tre dagar i slutet av året. Styrelsen bedömer att 

det inte går att genomföra en uppföljningsresa under 2021, och styrelsen känner det viktigt att ge systrarna 

så mycket stöd som möjligt. Så långt det är möjligt har vi mailkontakt samt telefon- och meddelandekon-

takt via Whats Up. Det fungerar bra. Mussas uppdrag var att diskutera Genderprojektet, Moringaprojektet 

och handhygien. 

    

Moringaodlingen växer bra och moringa används som ett näringstillskott till barn med undernäring, något 

som FFBB stödjer i Lifdizi. Likaså ges näringstillskott till mammor som är HIV- positiva. Ansvarig sjukskö-

terska vid hälsocentralen skickar patienter till systrarna för att de ska få tillskott av Moringa. Flera familjer 

ser fördelen med Moringa och vill odla.  

Möte med syster Olimpia 

och Syster Lucia, ansva-

riga i Lifidzi tillsammans 

med de fyra flickorna som 

skall utbildas till handle-

dare för Genderprojektet.  
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Beslöts om att ett pilotprojekt skulle startas: Fyra kvinnor skall börja odla Moringa och tanken är att de 

skall kunna sälja moringa på marknaden och på så sätt få en inkomst, samt det viktigaste, att sprida kun-

skapen om moringas fördelar. Systrarna kommer att genomföra ett utbildningsprogram för kvinnorna. 

Handböcker finns redan som FFBB framställde 2018. Projektet följs upp efter sex månader. 

Genderprojektet har inte kunnat utföras under 2020 p.g.a. Covid -19. Systrarna ser att antalet gravida flick-

or har ökat p.g.a. att skolan varit nedstängd. I FFBB:s program har vi flera flickor som blivit gravida och ett 

10-tal som inte kommer att återvända till skolan. 

På grund av stora behov beslöts att utöka programmet och fyra flickor, med engagemang och motivation, 

kommer att utbildas till handledare för att efter slutförd utbildning leda Gender- projektet i flera byar. 

Lifidzi är ett stort område och består av 18 byar. Avstånden är långa och det är en omöjlighet för systrarna 

att kunna nå ut till alla. Följande byar kommer i första etappen att involveras, nämligen Mulambo, 

Chindiwo, Kabango, Kantsinzi, Chapotera, Kanjautso, Kanyanja. Efter 6 månader utvärderas projektet och 

faller det väl ut kanfler flickor utbildas, och vi når på så sätt ut till fler byar. I alla projekt kommer informa-

tion om handhygien att involveras och inkludera fortsatt information om hur man minskar smittsprid-

ningav av Covid 19. 

Getter: 25 familjer i Lifidizi och Vila har sedan juni fått getter. Det har varit svårt att köpa getter p.g.a. 

pandemin. Mussa undersökte möjligheterna att hitta fler återförsäljare av getter. Det visade sig finnas en 

försäljare i Domeu, en mindre stad ca 2 mil från Lifidzi. Systrarna hoppas kunna köpa fler getter inom en 

snar framtid. 

Mikrolån 
Tack vare en donation kunde ytterligare ett mikrolån erbjudas kvinnor i Matola. 19 kvinnor är låntagare. 

Projektet började i juli 2020 och trots Covid -19 har kvinnorna lyckats mycket bra. Första utvärdering var 

efter tre månader och ytterligare utvärdering gjordes innan jul. Endast en kvinna hade inte kunnat fullföja 

sitt lån p.g.a. att hennes man varit svårt sjuk. Nu efterfrågar fler kvinnor att få lån. Styrelsen har beslutat att 

utöka fonden för att ge fler kvinnor möjligheten till lån.  

I Munhava har 28 kvinnor varit låntagare. Kvinnorna har inte lyckats betala tillbaka hela lånet som planerat 

p.g.a. Covid -19 och andra svårigheter. Syster Maria har lämnat rapport och styrelsen har beslutat att stödja 

projektet så att kvinnorna kan få en ny möjlighet.  

Kvinnorna lånar 3000 Mt – 2000 Mt (ca 30 - 50 USD). Alla ingår ett avtal beträffande avbetalningsplan och 

hur mycket som förväntas sparas  samt undertecknas. Lånen är räntefria. Varje månad får kvinnorna en 

vinst som de använder för att köpa mat till sina barn, betala skolavgifter och skolmaterial. De sparade pen-

garna hämtar kvinnorna ut till jul. 
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Universitetsstuderande 
Alla universtitetsstuderande har klarat av höstterminen trots nedstängning och undervisning online. Uni-

versiteten öppnades i november 2020. Ett par av studenterna har fått hjälp med att köpa mobiltelefon ef-

tersom det är nödvändigt p.g.a. onlinestudier. Onlinestudier kommer att forsätta även i år men varvat med 

fysiska föreläsningar.  

       
 

Bild 1: Pascoa som studerar till sjuksköterska i Beria 

Bild 2: Zelia som studerar till lärare i Chitema 

Bild 3: Hilaria (tillsammans med sin dotter) studerar till läkare i Cabo Delgabo.                 

                

VIETNAM 

Thanh Ba, Vietnam 
Styrelsen har beslutat, i samråd med BFA, att fr.o.m. den 1 januari 2021 enbart stödja fadderbarnspro-
grammet och mikrolånen i Thanh Ba. Beslutat har förberetts under ett års tid. Efter mer än 20 års stöd till 
olika utbildningsinsatser, uppgradering av centrets verksamhet, olika aktiviter vid centret m.m. upphör 
stödet från FFBB och BFA. Vietnam har haft en stark utveckling tack vare att landet gått med i världshan-
delsorganisationen WTO, liksom i ASEAN, en samarbetsorganisation för länder i Sydostasien. Vidare har 
Vietnam slutit en rad handelsavtal med bland annat USA och nyligen med EU. Med anledning av detta har 
landet gått från fattigdom till relativt välstånd, och tillväxten är idag på 6-7 procent, i nivå med grannlandet 
Kina. Vidare har ekonomin fått en extra skjuts av handelskriget mellan Kina och USA. Fler och fler företag 
flyttar sin produktion hit, bland dessa svenska handsktillverkaren Hestra, som liksom en rad företag med 
omfattande export till USA, drabbats hårt av de nyinförda handelstullarna.  

Thanh Ba är dock ett av de fattigaste distrikten i Vietnam och familjer med funktionshindrade barn har be-
gränsningar både vad gäller ekonomi och att kunna lämna hemmet för att arbeta. En av föräldrarna tvingas 
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att stanna hemma. Styrelsen kommer att fortsätta att stödja särskilt utsatta familjer efter bedömning av 
behov av centret.  
 
 

              
 

Fadderbarnet Huy har fått stöd av FFBB/BFA  för att bygga nytt hus.  
 

                 
Fadderbarnet Quang, hjärtopererad för några år sedan, har fått stöd att förbättra familjens hus. Bl.a. hade taket 
rasat in. 

Mikrolån 
Mikrolånen i Vietnam fortsätter att fungera bra. En donation 2020 gjorde det möjligt att utöka fonden med 
20 000 SEK. På så sätt har ytterligare tre familjer fått möjlighet att låna. Varje familj lånar ca 6.500 SEK. 
Återbetalning sker efter 3 år och lånen är räntefria. 
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Tre familjer som lånat till affärsverksamhet, buffel och buffel 

Thuong 
Thuong sökte till universitetsstudier i juli och kom in vid Hung Vuong University i Viet Tri. Viet Tri är pro-
vinshuvudstaden i Phu Tho- provinsen. Thuong kommer att gå en samhällsvetenskaplig utbildning. Utbild-
ningen sträcker sig över 4 år. Studierna började i september 2020 men Thuongs start blev försenad. Anled-
ningen var att en del förberedelser måste göras. Eftersom Thuong inte kunde bo på universitetets internat 
ordnades ett privat boende endast 50 m från universitetet. Thuongs farmor är fortfarande den trygga klip-
pan. Hon uppmuntrar Thuong och tar hand om honom varje dag. FFBB och BFA beslöt att stödja Thuong 
med en elektrisk rullstol för att underlätta vardagen samt med en dator som gör det mycket enklare för 
honom att tillgodogöra sig undervisningen. I oktober var alla förberedelser klara och Thuong kunde äntligen 
börja sina studier. Nu är första terminen är avklarad och Thuong uppvisar toppbetyg. Han tillhör den andra 
gruppen som  lyckats bäst i sin klass. Så det är med stor glädje vi kan framföra hälsningar och tack från Thu-
ong. Här är hans fina resultat för termin 1. Social anthropology:  8.9, Lifestyle and population groups: 8.0, 
Probability Statistics : 4.7, Introduction to Logics : 8.7, Việt Nam - Cultural facilities : 8.5 , Introduction to 
Laws : 8.2 - (Maximum rating is 10). 
 

     

Thuong blev mycket väl mottagen på universitetet. Thuong har fått många nya vänner och är omtyckt. 
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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 gärna 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.  

Avslutning 
Covid -19 har lämnat svåra spår och kampen fortsätter. Som alltid är det barn och kvinnor som drabbas 

hårdast. Styrelsen kommer att fortsätta arbeta hårt för att så långt som möjligt hjälpa barn, kvinnor och 

familjer i Mocambique. Er hjälp är viktig och vi hoppas ni kommer att fortsätta stödja fadderbarn och övriga 

projekt. Det är vi tillsammans med systrarna som gör stor skillnad. Er hjälp kommer fram utan mellanhän-

der och når de mest utsatta utan dröjsmål.  

 

Med vänliga hälsningar      

Styrelsen FFBB                   

www.ffbb.se            
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