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God Jul alla faddrar och barnhemmets vänner. 
 
Snart	  har	  ett	  år	  igen	  gått	  till	  ända.	  Det	  är	  ett	  stort	  privilegium	  att	  vi	  tillsammans	  med	  er	  får	  hjälpa	  en	  del	  av	  de	  barn	  
som	  fått	  en	  annorlunda	  start	  i	  livet.	  Vi	  och	  ni	  behövs	  för	  dem,	  vars	  mammor	  dog	  då	  de	  var	  nyfödda	  eller	  ännu	  

mycket	  små.	  De	  behöver	  vård	  de	  två	  första	  levnadsåren	  för	  att	  överleva	  i	  detta	  land.	  Torka	  och	  missväxt	  bidrar	  till	  att	  
de	  gravida	  mödrarna	  har	  sämre	  hälsa	  och	  utgångsläge	  då	  de	  ska	  föda.	  Just	  detta	  år	  är	  ett	  extremt	  dåligt	  år,	  det	  har	  
varit	  litet	  regn	  på	  fel	  tid,	  torrt	  på	  regntiden,	  dyr	  mat	  osv.	  

Sedan	  senaste	  fadderbrev	  i	  september	  har	  två	  barn	  förenats	  med	  sin	  släkt	  och	  fem	  nya	  små	  har	  vi	  tagit	  emot.	  

Gossen	  Emmanuel	  har	  flyttat	  hem	  till	  sin	  farbrors	  familj.	  De	  har	  ett	  barn	  i	  samma	  ålder	  som	  Emmanuel,	  så	  vi	  tror	  att	  

han	  fått	  det	  bra.	  Flickan	  Happy	  har	  återförenats	  med	  sin	  far	  i	  staden	  Tarime.	  	  

De	  nya	  barnen	  är:	  

Hamisi	  var	  en	  två	  månaders	  gosse	  då	  han	  kom	  till	  barnhemmet	  i	  september.	  Han	  hade	  skötts	  av	  sin	  mormor	  sedan	  
han	  föddes.	  Mamman,	  som	  var	  24	  år,	  dog	  under	  förlossningen.	  Mormor	  hade	  börjat	  ge	  välling	  alltför	  tidigt	  för	  att	  de	  
inte	  haft	  mjölk	  att	  tillgå.	  Hamisi	  har	  varit	  sjuk	  en	  hel	  del	  före	  han	  kom	  hit	  och	  även	  här	  på	  barnhemmet.	  

Baraka	  (betyder	  välsignelse	  på	  swahili)	  var	  endast	  10	  dagar	  då	  han	  kom	  till	  oss.	  Mamman	  dog	  strax	  efter	  

förlossningen.	  Baraka	  har	  varit	  frisk	  och	  stark.	  

James	  kom	  två	  veckor	  gammal.	  Hans	  mamma	  fick	  högt	  blodtryck	  
under	  graviditeten	  och	  läkarna	  beslöt	  att	  förlösa	  med	  kejsarsnitt	  två	  
veckor	  före	  beräknad	  tid.	  Men	  mamman	  dog	  i	  blodbrist	  efter	  

operationen.	  Morföräldrarna	  har	  hand	  om	  James	  fyra	  syskon.	  Idag	  
var	  alla	  syskonen	  hit	  och	  besökte	  James	  tillsammans	  med	  mormor.	  

Kulwa	  Margreth	  är	  ett	  litet	  flickebarn,	  som	  kom	  till	  oss	  redan	  under	  
sitt	  första	  levnadsdygn.	  Hennes	  20-‐åriga	  mamma	  visste	  inte	  att	  hon	  

skulle	  föda	  tvillingar	  innan	  värkarna	  satte	  igång.	  Barnen	  låg	  ”fel”	  och	  
måste	  förlösas	  med	  kejsarsnitt.	  Den	  första,	  flickan	  Margreth	  	  
överlevde,	  men	  hennes	  tvillingbror	  och	  mamman	  dog	  på	  

operationsbordet.	  Margreth	  var	  liten	  och	  klen,	  men	  hon	  har	  fått	  vara	  
frisk	  och	  går	  därför	  fint	  upp	  i	  vikt.	  

Marietha	  är	  vårt	  yngsta	  barn.	  Hon	  kom	  i	  november	  och	  var	  då	  tre	  

veckor	  gammal.	  Hennes	  mamma	  var	  endast	  22	  år	  då	  hon	  födde	  sitt	  
femte	  barn,	  Marietha,	  och	  förblödde.	  

Då	  det	  har	  kommit	  flera	  små	  på	  kort	  tid	  är	  det	  sällan	  tyst	  i	  raden	  av	  babykorgarna.	  	  Barnsköterskan	  Ester	  vet	  nog	  hur	  
hon	  snabbt	  och	  effektivt	  ska	  få	  det	  lugnt	  igen	  bland	  de	  vars	  röster	  styrs	  efter	  magen.	  På	  bilden	  Ester	  med	  de	  nya	  

barnen,	  från	  fönstret	  James,	  Baraka,	  Kulwa	  Margreth	  och	  Marietha.	  Hamisi	  hade	  redan	  fått	  spjälsäng	  och	  är	  inte	  med	  
på	  bilden.	  
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Vårt	  äldsta	  barn	  Kevin	  är	  nu	  två	  år.	  Det	  är	  han	  som	  vanvårdats	  och	  misshandlats	  hemma	  så	  illa	  att	  han	  behövde	  vård	  
för	  att	  överleva.	  	  Socialmyndigheterna	  bad	  oss	  om	  hjälp	  medan	  de	  ordnar	  för	  hans	  framtid.	  Ännu	  har	  inget	  hänt	  så	  

han	  är	  fortfarande	  kvar.	  Kevin	  har	  tillfrisknat	  fysiskt	  och	  han	  har	  blivit	  så	  tillgiven	  mot	  alla	  vuxna.	  De	  båda	  
tvillingparen	  vi	  fick	  i	  början	  av	  året	  växer	  och	  mår	  bra.	  

Ingen	  dag	  är	  likt	  den	  föregående.	  Små	  barn	  utvecklas	  hela	  tiden.	  Någon	  tar	  sina	  första	  steg,	  just	  nu	  är	  det	  Maria	  som	  
går	  och	  Jenipha	  börjar	  gå	  vilken	  dag	  som	  helst.	  Någon	  gnäller	  mera	  än	  vanligt	  –	  första	  tanden	  har	  kommit.	  Andra	  

visar	  genom	  vilja	  och	  styrka	  att	  de	  börjar	  bli	  klara	  att	  lämna	  barnhemmet	  och	  då	  återförenas	  med	  någon	  i	  sin	  släkt.	  
Då	  ett	  barn	  eller	  två	  åker	  hem	  blir	  det	  inte	  tystare	  eller	  tomt	  efter	  dem.	  Det	  är	  så	  många	  andra	  som	  pockar	  på	  vår	  
uppmärksamhet	  och	  nya	  små	  liv	  utan	  mamma	  kommer	  till.	  

Ni	  kanske	  undrar	  hur	  vi	  firar	  jul	  här	  på	  barnhemmet.	  Eftersom	  alla	  barn	  är	  under	  två	  år	  har	  vi	  ingen	  julfest	  för	  dem.	  

De	  får	  bra	  mat	  och	  frukter	  alla	  årets	  dagar	  och	  de	  vill	  helst	  ha	  det	  som	  de	  är	  vana	  med.	  Däremot	  får	  barnen	  nya	  
kläder	  till	  jul	  och	  då	  blir	  de	  gamla	  ”söndagskläderna”	  vardags.	  Vi	  pyntar	  litet	  glitter	  och	  sätter	  upp	  en	  ljusserie	  i	  ett	  
stort	  fönster	  mot	  vägen,	  det	  lyser	  upp	  så	  fint	  då	  mörkret	  faller	  på.	  

För	  personalen	  gör	  vi	  en	  rejäl	  julfest	  på	  julafton	  eller	  kvällen	  innan.	  Alla	  hjälps	  åt	  med	  förberedelserna.	  Festmaten	  

här	  är	  ris	  och	  höns,	  samt	  pilau	  (kryddat	  ris).	  Julfesten	  är	  på	  kvällen	  och	  långa	  bord	  fyller	  barnens	  matsal.	  Vi	  sjunger	  
julsånger,	  läser	  julevangeliet	  och	  stämningen	  är	  det	  inget	  fel	  på	  trots	  svetten	  som	  lackar	  av	  den	  tropiska	  värmen.	  Vi	  
brukar	  också	  ge	  en	  liten	  julgåva	  till	  varje	  anställd	  och	  det	  brukar	  vara	  uppskattat.	  I	  år,	  då	  maten	  är	  extremt	  dyr,	  

kommer	  vi	  att	  ge	  basmat.	  Ris	  och	  socker	  är	  redan	  inköpt	  för	  ändamålet.	  Majsmjöl	  köper	  vi	  närmare	  jul	  för	  att	  det	  ska	  
vara	  färskt.	  Juldagen	  är	  den	  stora	  högtidsdagen.	  Här	  på	  barnhemmet	  ska	  de	  vanliga	  rutinerna	  skötas:	  tvätt,	  kok	  och	  
matning,	  skötsel	  av	  barnen	  och	  korna	  ska	  mjölkas.	  Vi	  brukar	  ändå	  försöka	  ordna	  så	  att	  så	  många	  som	  möjligt	  av	  

personalen	  får	  gå	  till	  julkyrkan,	  som	  är	  julhelgens	  höjdpunkt.	  

För	  en	  kort	  tid	  sedan	  fick	  vi	  besök	  av	  en	  glad	  14-‐årig	  pojke,	  som	  
heter	  Peter.	  Hans	  mamma	  dog	  när	  han	  föddes.	  Han	  var	  bara	  en	  dag	  

gammal	  när	  han	  kom	  hit	  till	  barnhemmet	  och	  vi	  skötte	  honom	  
1995-‐1997.	  Peter	  bor	  med	  sin	  farmor.	  Han	  har	  gått	  ut	  grundskolan	  
och	  ska	  nu	  börja	  gymnasiet.	  	  

Vi	  känner	  stor	  glädje	  och	  tacksamhet	  varje	  gång	  vi	  ser	  vad	  detta	  

arbete	  betyder	  för	  Musoma	  och	  hela	  regionen.	  Vi	  vill	  förmedla	  
Peters	  hälsning	  till	  er,	  det	  ni	  gör	  för	  Afrikas	  barn	  betyder	  mycket.	  

	  

Varmt	  tack	  för	  att	  du	  varit	  med	  oss	  i	  tankar,	  ord	  och	  handling	  under	  
det	  gångna	  året.	  	  

Med	  önskan	  om	  en	  Fridfull	  Julhelg	  och	  ett	  Välsignat	  Nytt	  År!	  

Lisbeth	  


