
Musoma	  Children’s	  Home,	  P.O.	  Box	  97,	  Musoma,	  Tanzania	  
e-‐post:	  lisbeth@musoma.org	  
www.musoma.org	  
Kontonummer	  I	  Finland	  229618-‐133271	  (Nordea),	  I	  Sverige	  pg	  30	  26	  10-‐1	   Sida	  1	  
	  

Musoma	  Children’s	  Home	  
	  

8	  september	  2009	  

 
Hösthälsning till barnhemmets faddrar och vänner. 
 
	  

Just	  nu	  är	  jag	  i	  Sverige,	  men	  återvänder	  till	  Africa	  och	  barnen	  om	  några	  dagar.	  Det	  har	  gjort	  mig	  gott	  

att	  komma	  ifrån	  ett	  tag.	  Då	  jag	  är	  på	  plats	  i	  Musoma	  är	  det	  alltid	  fullt	  upp.	  

	  

De	  två	  tvillingparen	  jag	  skrev	  om	  i	  vårens	  brev	  mår	  bra.	  De	  har	  verkligen	  ändrat	  sedan	  sist.	  

	  

Hela	  juni	  och	  en	  bit	  in	  i	  juli	  hade	  vi	  liksom	  alla	  i	  området	  en	  jobbig	  tid.	  Alltid	  då	  regntid	  övergår	  i	  

torrtid	  är	  det	  mest	  sjukligt.	  Malaria,	  förkylning	  	  och	  lunginflammation	  var	  främsta	  orsakerna.	  I	  år	  var	  
det	  mera	  envist	  att	  få	  malaria	  att	  ge	  med	  sig.	  Den	  börjar	  bli	  så	  resistent	  att	  medicinerna	  inte	  biter	  på	  
mera	  som	  de	  gjorde	  förr.	  Quinine	  är	  fortfarande	  ett	  gammalt	  beprövat	  preparat	  som	  botar	  malaria,	  

trots	  att	  det	  har	  biverkningar	  främst	  på	  hörseln.	  Då	  barnen	  började	  tillfriskna	  var	  det	  personalen	  som	  
insjuknade.	  Malarian	  varvade	  nästan	  alla	  och	  för	  flera	  barnsköterskor	  blev	  det	  flera	  behandlingar	  av	  
malaria	  efter	  varandra	  för	  att	  bli	  bra.	  Samma	  för	  mig	  själv.	  Det	  är	  meningsfullt	  att	  jobba	  då	  man	  så	  

konkret	  upplever	  att	  man	  haft	  möjlighet	  att	  rädda	  liv.	  

	  

Sedan	  vårens	  fadderbrev	  har	  fyra	  barn	  kunnat	  återförenas	  med	  sin	  släkt.	  De	  har	  överlevt	  och	  får	  nu	  
växa	  upp	  i	  det	  tanzanianska	  samhället.	  Vårt	  mål	  för	  dem	  är	  uppnått:	  

1.	  Gossen	  ELCKANA	  flyttade	  hem	  till	  sin	  pappa	  just	  efter	  att	  han	  gift	  sig	  igen	  så	  Elckana	  har	  nu	  en	  ny	  
mamma.	  
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2.	  JOHN	  hämtades	  av	  mormor	  som	  också	  kom	  med	  honom	  till	  barnhemmet.	  John	  föddes	  liten	  och	  

har	  hela	  tiden	  varit	  klen	  och	  liten	  för	  sin	  ålder.	  Dessutom	  har	  han	  varit	  sjuk	  ofta.	  Däremot	  har	  han	  
varit	  en	  solstråle	  och	  en	  riktig	  spjuver.	  John	  vandrade	  med	  mormor	  upp	  till	  landsvägen	  och	  tyckte	  att	  
det	  var	  spännande	  att	  lämna	  barnhemmet.	  

3.HAMEDI	  fick	  också	  han	  en	  ny	  mamma	  som	  tyckte	  

mycket	  om	  honom	  då	  han	  flyttade	  hem	  till	  sin	  
pappa.	  Hamedi	  var	  nästan	  ett	  år	  då	  han	  mycket	  klen	  
kom	  till	  oss.	  Han	  har	  varit	  mycket	  sjuklig	  så	  utan	  vår	  

vård	  skulle	  han	  gått	  under	  rätt	  tidigt	  efter	  sin	  
mammas	  död.	  Hamedi	  var	  alltid	  tillgiven	  och	  glad.	  
Hemresan	  skedde	  med	  lånad	  motorcykel	  så	  det	  var	  

häftigt.	  

4.	  Flickan	  ANGEL	  hämtades	  av	  sin	  pappa	  som	  skulle	  föra	  henne	  till	  morfars	  familj	  i	  grannlänet.	  Hon	  
var	  en	  tjej	  med	  styrka	  och	  livskraft,	  men	  var	  mycket	  avvaktande	  för	  alla	  som	  hon	  inte	  kände.	  

NYA	  BARN:	  

1.	  CHARLES.	  Hans	  mamma	  förblödde	  i	  förlossningen	  på	  statliga	  sjukhuset	  i	  Musoma.	  Då	  Charles	  var	  
12	  dagar	  hämtade	  hans	  pappa	  honom	  till	  barnhemmet.	  Han	  är	  stor	  och	  kraftig,	  men	  har	  stora	  

bekymmer	  med	  sina	  bronker	  och	  lungor.	  Han	  har	  varit	  många	  gånger	  till	  läkare	  för	  detta	  och	  fått	  
mycket	  behandling.	  

2.	  MAGIGE	  är	  en	  gosse	  i	  samma	  ålder	  som	  Charles.	  Magige	  är	  granne	  med	  Elckana	  som	  nyligen	  åkte	  
hem	  till	  Tarime	  från	  barnhemmet	  innan	  Magige	  kom	  till	  oss.	  Magiges	  mamma	  blev	  plötsligt	  sjuk	  då	  

han	  var	  1	  månad	  och	  hon	  dog	  samma	  dag	  som	  hon	  insjuknade	  med	  ont	  i	  magen.	  

3.	  KEVIN.	  En	  gosse	  på	  mer	  än	  1,5	  år.	  Vanligtvis	  tar	  vi	  inte	  emot	  så	  stora	  barn,	  men	  han	  ska	  vara	  här	  så	  
länge	  som	  hans	  fall	  är	  under	  utredning.	  En	  något	  äldre	  kvinna	  i	  Musoma	  kom	  med	  honom	  via	  
socialen	  och	  sa	  att	  en	  dag	  då	  hon	  inte	  var	  hemma	  utan	  bara	  hennes	  barnbarn	  så	  kom	  någon	  med	  

Kevin	  till	  hennes	  hem	  och	  lämnar	  honom	  där.	  Historien	  kan	  vara	  lögn,	  men	  för	  Kevin	  var	  det	  hans	  
lycka	  att	  han	  fick	  vård	  hos	  oss.	  Han	  var	  sårig	  och	  svullen	  av	  misshandel.	  Han	  hade	  åtminstone	  tio	  
diagnoser	  så	  läkarbesöken	  med	  honom	  har	  varit	  många.	  Värst	  var	  hans	  anemi,	  men	  malaria,	  

inälvsmask,	  undernäring	  och	  felnäring,	  infektioner,	  lunginflammation	  och	  ohyra	  var	  sådant	  som	  vi	  
botat.	  Under	  sin	  första	  vecka	  på	  barnhemmet	  gick	  han	  upp	  en	  hel	  kg.	  Han	  har	  blivit	  så	  tillgiven	  och	  
börjat	  prata,	  sjunga	  och	  leka.	  I	  början	  trodde	  vi	  att	  han	  var	  stum.	  Nu	  försöker	  vi	  ge	  honom	  så	  mycket	  

kärlek	  vi	  bara	  kan.	  

Arbetet	  med	  barnen	  fortsätter.	  Tack	  kära	  vänner	  för	  att	  ni	  gör	  det	  möjligt.	  	  

Med	  önskan	  om	  allt	  gott,	  	  

Lisbeth	  


