Irmãs de S. José de Cluny
Av/rua do Bilene, 12064
C.P. 3062 MAPUTO 5
Moçambique

Lichinga 16 januari 2021

Till styrelsen för FFBB
ÅRSRAPPORT OM MOTTAGNA GÅVOR till Lichinga, Niassa- provinsen
Det var med stor tacksamhet som vi efter förfrågan om stöd erhöll totalt 1000 USD till
verksamheten i Lichinga. Liksom på övriga platser i Mocambique finns en stor skara
behövande. Hungern är ett stort problem, särskilt för kvinnor och barn samt sjuka och
gamla.
I Lichinga finns ett flyktingläger. Där bor familjer från provinsen Cabo Delgado. Sedan
flera år tillbaka genomför jihadister gränsöverskridande razzior och har fördrivit mer än
en halv miljon människor på flykt. De bränner byar, våldtar och dödar och begår
fruktansvärda handlingar. Människorna flyr och är mycket rädda.
Här nedan kommer en redovisning om hur pengarna har använts:
Donation 1: 500$ - Växlingskurs: 69,85 - 69,85 x 500$ = 34.925,00Mt
Donation 2: 500 $ + 150 = 650$ - Växlingskurs 72,25 x 650 = 46 962,50
Totalt har Lichinga erhållit = 34 925,00 + 46 962,50 = 81 887,50Mt
Utgifter:
8 säckar ris -------------------------8 800,00
4 säckar majsmjöl -------------- 7 350,00
2 lådor mjölk--------------------- 17 000,00
7 lådor fisk ----------------------- 7 100,00
6 hinkar torkad fisk ------------ 1 860,00
5 lådor tvål ---------------------- 650,00
40 kg bönor ---------------------- 5 100,00
Ved till eldning ------------------- 6 800,00
5 lådor socker ---------------- 2 250,00
Studieavgifter till flickor ----- 12 500,00
Skolmaterial till flickor ------ 4 270,00
TOTALT ----------------------- 81 180,00Mt
81 887,50 – 81 180,00 = 707,00 Mt
Saldo = 707,00 Mt
Behövande familjer, gamla och sjuka.
48 familjer (5 - 8 personer i varje familj) samt sjuka och gamla
12 familjer i flyktinglägret, fördrivna från Cabo Delgado

Tillsammans med andra församlingar har vi försökt hjälpa dessa så svårt drabbade
människor som fördrivits från sina hem. Biskopen vädjade till församlingar om mat till
flyktingarna. Vår hjälp kom 12 familjer tillgodo. Om inte FFBB hade lämnat bidrag hade vi
inte kunnat hjälpa de 12 familjerna och inte de andra heller. Vårt uppriktiga tack till FFBB.
Sju skolflickor har fått hjälp med mat och skolmaterial. Flickorna är mycket tacksamma för
hjälpen från FFBB.
Fem äldre och en pojke, som bor med åldrig och sjuk mormor, har fått hjälp. Dessa äldre
blev mållösa när de fick hjälpen. Vi gjorde matpaket med ris, majs, socker och tvål. Bananer
och avokado tog vi från vår lilla odling. Vi gjorde fina paket och slog in gåvorna mycket väl så
att ingen skulle kunna stjäla från dem när de gick hem.
Stort tack till FFBB som gav denna tröst till dessa mormödrar. Vänligen se bilder. Från
flyktinglägret får vi inte ta några bilder och vi hoppas att FFBB har förståelse för detta.

Vi systrar är också otroligt glada. Vilken jul! Vi köpte kyckling, kött, potatis, ägg och vi gjorde
en stor tårta till oss och flickorna. Dessutom fick alla en liten paket som innehöll
Jesusbarnet.
Vi är alla mycket tacksamma för vad FFBB gör och för dessa lyckliga helgdagar.
På uppdrag av församlingen i Lichinga
Syster Fatima Juga

