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Kära	  fadder	  och	  vän,	   	   	   	   	   4	  oktober	  2011	  

Nu	  har	  vi	  igen	  en	  händelserik	  period	  bakom	  oss.	  I	  detta	  brev	  ska	  jag	  endast	  berätta	  om	  de	  sex	  barn,	  som	  nu	  under	  
sommarperioden	  skrivits	  ut	  från	  barnhemmet.	  De	  är	  nu	  ute	  i	  samhället	  och	  får	  växa	  upp	  hos	  släktingar,	  och	  är	  inte	  
längre	  beroende	  av	  vår	  hjälp.	  	  Det	  är	  ju	  vårt	  mål	  för	  alla	  barn	  och	  det	  är	  med	  glädje	  jag	  delger	  detta	  konkreta	  

resultat	  av	  era	  gåvor	  och	  vårt	  gemensamma	  arbete.	  

Som	  ni	  vet	  är	  det	  svår	  torka	  och	  svält	  i	  stora	  delar	  av	  Östafrika.	  Här	  i	  våra	  trakter	  är	  el-‐bristen	  ett	  stort	  problem,	  
eftersom	  elproduktionen	  är	  beroende	  av	  vattenkraft.	  Vi	  har	  i	  flera	  månader	  tilldelats	  ström	  varannan	  dag,	  ibland	  
regelbundet	  men	  ofta	  helt	  oregelbundet	  och	  till	  synes	  oplanerat.	  I	  södra	  Tanzania	  har	  man	  fått	  rätt	  goda	  skördar,	  

men	  avstånden	  är	  långa	  och	  maten	  blir	  då	  dyr.	  Detta	  drabbar	  i	  första	  hand	  de	  fattigaste.	  

Barnen,	  som	  nu	  återförenats	  med	  anhöriga	  är	  Kulwa	  Margreth,	  Marietha,	  Baraka	  ,	  James	  och	  Kudra.	  Den	  sjätte,	  
Joseph,	  är	  ett	  hittebarn	  och	  har	  inga	  kända	  anhöriga.	  Han	  har	  nu	  fått	  ett	  fosterhem	  efter	  2½	  år	  på	  barnhemmet.	  
Ingen	  av	  de	  andra	  hann	  fira	  sin	  två-‐årsdag	  hos	  oss.	  	  

	  Kulwa	  Margreth	  var	  liten	  från	  början,	  men	  blev	  stark	  och	  livskraftig.	  Hon	  fick	  ofta	  besök	  av	  sin	  mormor,	  som	  bor	  

här	  i	  Musoma.	  	  Men	  Margreth	  fick	  sitt	  nya	  hem	  hos	  sin	  morbror	  med	  familj	  som	  bor	  i	  Dar	  es	  Salaam.	  

Marietha	  är	  en	  lydig	  och	  klok	  flicka.	  Hon	  har	  fyra	  syskon,	  och	  bor	  nu	  med	  sin	  farbrors	  familj	  i	  hembyn.	  

Baraka	  har	  flyttat	  till	  mormor,	  som	  bor	  här	  i	  Musoma.	  Mormor	  har	  själv	  flera	  små	  barn,	  så	  Baraka	  fick	  sällskap.	  
Baraka	  var	  alltid	  glad.	  

James	  hade	  gjort	  oss	  litet	  oroliga	  för	  han	  hade	  

ingen	  vilja	  att	  börja	  gå.	  Men	  då	  han	  väl	  tog	  sina	  
första	  steg	  blev	  vi	  glada.	  Även	  James	  har	  fyra	  
syskon,	  som	  alla	  bor	  hos	  mormor	  och	  morfar.	  De	  

besökte	  James	  här	  och	  han	  var	  mycket	  
efterlängtad	  och	  väntad	  hem.	  Alla	  syskonen	  ville	  
sova	  med	  honom	  då	  han	  flyttade	  hem	  till	  dem.	  	  

Flickan	  Kudra,	  som	  kom	  nyfödd	  med	  svåra	  utslag,	  

var	  smittad	  med	  syfilis	  av	  sin	  mamma.	  Hon	  blev	  	  
sedan	   riktigt	   fin	   och	   stark.	   Hon	   var	   tidig	   att	   gå,	  
viljestark	  och	  mycket	  pratsam.	  Mormor,	  som	  har	  

åtta	  egna	  barn	  i	  skolåldern,	  var	  ofta	  på	  besök	  och	  
nu	  bor	  Kudra	  med	  dem.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   Joseph	   Kudra	  

Hittebarnet	  Joseph	  blev	  en	  riktig	  solstråle,	  han	  var	  alltid	  glad	  och	  god.	  Nu	  är	  han	  till	  glädje	  för	  sina	  fosterföräldrar,	  
som	  inte	  fått	  några	  egna	  barn.	  

Tack	  och	  varma	  hälsningar,	  
	  

Lisbeth	  


