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Kära faddrar och barnhemmets vänner!

Då ni hade sommar i Norden var det torrtid här i Musoma. Både juli och augusti var det 
brunbränt och dammigt. Men den tiden gick fort och nu denna månad har vi fått en del 
regn. Naturen bytte snabbt färg, det blev så vackert grönt överallt. Men nu har det inte 
regnat på flera dagar och solen torkar snabbt ut marken, vi ser hur gräset börjat vissna 
igen.

I maj och juni var barnen mycket sjuka, men i juli och augusti var de flesta friska. Lilla 
Timotheo, som jag skrev som nytt barn i förra brevet, är ofta sjuk. Vi är till läkare med 
honom ungefär varannan vecka. Han är jämt rosslig i lungorna och han har för detta 
fått mycket mediciner. Den egyptiska missionsläkaren på Coptic Health Centre här i 
Musoma remitterade oss till universitetssjukhuset i grannlänet Mwanza. Det blev ett par 
tröttsamma resor med lång väntan på sjukhuset, men inte hittades det några påtagliga 
fel på pojken. Själv tyckte jag han då såg friskast ut av alla i väntsalen.

Just nu har vi det ganska trångt runt matbordet. Många av barnen är i den åldern att de 
kan sitta vid det låga bordet. Fyra av hittebarnen är överåriga här och borde komma sig 
ut härifrån snarast. Till länets socialkontor i Musoma är jag varje vecka och påminner 
socialchefen om dem.

Bland de andra barnen är det bara Tereza som varit i ålder att fara hem under den 
här perioden. Hon hämtades härifrån av sin farmor, som var så lycklig att få ett 
flickbarnbarn nu. Alla hennes andra barnbarn är pojkar. Terezas farmor och pappa bor 
på samma gårdsplan i olika hus så hon får det bra. Tereza är en modig och stark flicka, 
men oberäknelig. Hon var ännu inte så pratsam, men däremot handlingskraftig. Det är 
alltid lika roligt när vi nått vårt mål för ett barn.



I augusti månad hade vi invasion av ormar. Under en 
två veckors period dödades 10 giftormar (spottkobror 
och svarta mamban) här vid barnhemmet, tvätteriet och 
hemma hos oss. Ingen kom till skada. Ormarna söker 
sig till vatten då det är torrt överallt. Nu sedan det 
regnat har vi inte sett någon. Vi har en jobbare som 
heter Mussa och han är speciellt modig och duktig på 
att slå ihjäl de farliga ormarna. Han är vår ”allt i allo”, 
just nu har vi honom att måla innertaken på 
barnhemmet. Det är första gången innertaken målas om 
sedan vi byggde. Det blir så fräscht. 

I går fick vi oväntat främmande. Lite före klockan sju på morgon kliver en elefant in på 
vårt område rakt genom staketet som om där inte fanns något staket. Elefanten går en 
runda i vår park bland naturliga akacia träd och går ut igen genom att göra ett nytt stort 

hål i staketet på annat ställe. På 
stora stenar och klippor utanför står 
massor av människor, många som 
aldrig förr sett en elefant. 
Uppståndelsen och oljudet ofredar 
elefanten så den kommer in på vårt 
område igen genom att göra ett 
tredje hål i staketet. Den förstör en 
regnvattentank och gör en liten 
runda innan den går ut igen. Många 
poliser var tillkallade och då game 

viltvårdarna äntligen kom var de tvungna att skjuta den farliga elefanten utanför vårt 
staket. Det blev en folkfest utan like. Tusentals människor kom från byn och staden. 
Det blev jubel i folkmassan när landshövdingen höll tal och gav tillåtelse att folket skulle 
få dela köttet. I gårkväll doftade köttgrytorna i hela nejden. I dag åt vi faktiskt 
elefantstek för första gången under alla våra år i Afrika.

Jag brukar säga att ingen dag är likt den andra, men det är inte lika dramatiskt varje 
dag. Det var bra att elefanten kom så tidigt på besök att inte barnen hunnit gå ut. De 
vardagliga sysslorna på barnhemmet tär ibland på tålamodet, särskilt med de överåriga 
hittebarnen, men jag vill nu tro på en snar lösning för några av dem.

Tack till er alla som deltar och gör detta arbete möjligt.
Varma afrikahälsningar,
Lisbeth


