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Musoma Children’s Home 
Musoma 14 juni 2012 

 

 

Kära fadder och barnhemmets vän 

 

Det såg ut som att regntiden var förbi i slutet av maj, men även nu i juni har det regnat flera gånger. Så 

sent som för bara några dagar sedan fick vi ett kraftigt tropiskt regn så vattnet forsade överallt. För vårt 

vidkommande har det ändå varit bra regn i år, för det har oftast regnat på eftermiddagar och kvällar. 

Därför har det mesta av barnens tvätt hunnit torka. Vi har också haft bra med elström vilket också 

underlättat arbetet. 

 

April var en bättre månad när det gäller barnens hälsa, men i maj igen gjorde både kyla och mygg många 

människor sjuka, så även bland våra barn. 

 

Sedan februari brevet har fyra barn flyttat ut från barnhemmet och fem nya barn har kommit hit. De som 

flyttat är Martha, Janeth, Daudi och Masele.  

Masele med sin pappa  Daudi  Janeth  Martha 

 

Martha var 8 månader då hon kom hit, hon var mycket undernärd då hennes mamma varit sjuk en längre 

tid innan hon dog. Martha fick bra mat här och repade sig snabbt, hon blev en av de friskaste och starkare 

barnen här. Hennes pappa hämtade hem henne och hon sköts av sin faster. 

 

Janeth är hittebarnet som lämnades nyfödd och oavnavlad på en septiktank i staden Tarime. Man fick 

sedan tag på mamman och hon hamnade i fängelse. Mamma är nu fri och barnet Janeth var 1½ år när 

socialmyndigheterna överlämnade barnet till mamman och morfar. 

 

Daudi hämtades härifrån av sin moster, som bor granne till Daudis mormor och morfar. Tillsammans sköter 

de Daudi, som är stark och god. Daudis pappa har en ny fru så det är inte aktuellt att han ska till dem så 

länge han är liten. 

 

Vi bad Maseles pappa hämta hem sin gosse tidigare än planerat, för Masele var för vild och oresonlig för 

oss. Pappan förstod inte då varför vi ville ha ut honom tidigare. Det gick inte en vecka så ringde pappa och 

sa att han nu förstår oss, Masele är ”utan öron” som vi sade och han både biter och skuffar sin flera år 
äldre syster. Masele är annars stor, stark och charmig. 
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Av de fem nya barnen är fyra gossar och en flicka. De är Timotheo, Julitha, Kevin, Baraka och Alex. 

 

Timotheos föräldrar hade väntat på honom i 

fyra år, så han är ett mycket efterlängtat barn. 

Men förlossningen på sjukhuset gick inte bra, 

det gjordes med kejsarsnitt och mamman dog. 

Timotheo är en förtjusande gosse, men han har 

varit mycket sjuk. 

 

Julitha är en flicka som fått sin mammas namn. 

Också här dog mamma i förlossningen. Pappa 

blev så ledsen att han stack iväg – ingen vet 

vart. Farmor tog sig an flickan och skötte henne 

tills farmor själv blev sjuk och skrevs in på 

sjukhus. Personalen där såg att lilla Julitha var 

döende av undernäring. Barnet kom hit till oss 

4½ månad gammal och vägde endast 2½ kg! 

Här får hon den mat hon behöver och repar sig 

småningom, men hon är fortfarande liten. 
Från vänster: Julitha, barnsköterskan Mariamu, Baraka, Alex, Kevin,  

barnsköterskan Beatrice och Timotheo 

 

Kevin föddes på sjukhus av en studerande flicka. Dagen efter de kommit hem från sjukhuset blev mamma 

dålig och hon dog på vägen tillbaka till sjukhuset. Här har Kevin varit frisk och går fint upp i vikt. Hans 

mormor och morbror ska ta hand om honom. 

 

Baraka är en nyfödd gosse som vi fått för bara några dagar sedan. Han kom från staden Tarime där han 

hittades utanför staketet till ett hus. Han var inte avnavlad och fördes till sjukhuset i staden. Där fick han 

namnet Baraka, som betyder välsignelse, och flyttades sedan hit till oss. 

 

Alex är också ett hittebarn i 2-årsåldern. En lördag morgon för några veckor sedan kom han in till ett hem 

här i staden Musoma. Ingen syntes till som kunde vara hans släkting så han sköttes tillfälligt av familjen dit 

han kom in. Nu har socialmyndigheterna flyttat Alex till oss. Vi är inte glada för det tar i regel lång tid för 

myndigheterna att ordna nya hem för hittebarnen och Alex har redan passerat den ålder barnen flyttar ut 

från barnhemmet. Alex är annars en glad och rolig pojke. 

 

Igen vill jag tacka er trogna faddrar och understödjare för allt ni gjort och gör så att detta arbete är möjligt. 

Tack! Ha en underbar sommar! 

 

Varma afrikahälsningar, 

 

Lisbeth 

 


