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Kära faddrar och barnhemmets vänner 

 

Det är inte länge sedan ni fick julbrevet härifrån, men vi har haft en intensiv och arbetsam tid sedan 

dess. Fyra barn har lämnat barnhemmet och återförenats med sina släktingar och sju nya barn har 

kommit hit. De som flyttat är Kulwa Magina, Doto Dinna, Regina och Mokiri. De nya heter Mirumbe, 

Kulwa Nuru, Doto Nuru, Fred, Joel, Rebecca och Susanna. 

 

  Joel, Fred och Mirumbe 

 

I december kom Mirumbe. Han är en liten gosse och namnet betyder ”dimmorna lättar”. Mirumbe 
hade fötts två månader för tidigt och ammades av sin mamma i över fyra månader. Sedan blev hon 

plötsligt sjuk, hon fick svår huvudvärk och blev medvetslös. Hon fördes till sjukhus, men dog innan 

hon hann få någon vård. Hemma hos Mirumbe hade farmor redan hand om 6 barnbarn, som förlorat 

sin mamma, och nu fick hon ytterligare 4 syskon till Mirumbe. Mirumbes pappa finns och han 

kommer hit och hälsar på sin son. 

 

Dagen före julafton kom tvillingarna Maginas och Dinnas pappa och hämtade sina barn. Han hade 

med sig två syskon till tvillingarna. Det var en glädjedag även för oss. Vi hade haft mycket arbete med 

Magina och Dinna, speciellt den första tiden, och det var inte givet att de skulle överleva.  

 

Det nya tvillingparet Nuru 

Magina och Dinna i pappas famn, flankerade av syskonen 
 

Följande dag, på julaftons eftermiddag, fick vi ett nytt tvillingpar! Då kom socialmyndigheterna med 

två nya barn, två pojkar från Tarime. De hade lämnats på busstationen där. Vi uppskattade att de var 

ca sju månader gamla.  De var båda sjuka, den ena var liten och blodfattig, den andra febrig med 

kliande utslag.  Under tiden här har de varit sjuka från och till, men nu ser det äntligen ut att att ha 

svängt. Vi gav dem namnet Nuru, som betyder ljus, eftersom de kom som en julgåva. Så det blev 

Kulwa Nuru och Doto Nuru. Till dags dato finns inga kända anhöriga. 

 



Innan året var slut fick vi ännu ett barn, Fred (bild på första sidan). Hans pappa är fiskare och mamma 

gjorde affärer med majs. Sent en kväll då pappan var ute på fiske och mamma var ensam hemma 

med barnen, kom banditer och bad om pengar. Hon gav dem pengar motsvarande 1300 kronor, men 

de räknade med att hon hade mer och slog henne. Hon avled på sjukhus några timmar senare av sina 

skador. Fred var då knappt två månader. Fred är stor och kraftig för sin ålder. 

 

Första dagarna i januari var det dags för ett hittebarn igen. Barnet hade hittats vid vägkanten på 

nyårsnatten. Det var sjukvårdspersonal från en by söder om Musoma, som kom med barnet. Efter att 

de gjort polisanmälan och kontaktat socialmyndigheterna tog vi emot barnet, en pojke på ca fyra 

månader, utan namn, adress eller tillhörighet. Vi gav honom namnet Joel (bild på första sidan). 

 

 

I januari åkte Regina (bilden till 

vänster)hem till sin farmor och Mokiri (till 

höger)hem till sin mosters familj. Det är 

alltid lika roligt att förena dem med 

släkten, det är ju målet för vårt arbete. 

 

 

 

Nu i februari har vi fått in ytterligare två hittebarn. Städerskan vid hamnen här i 

staden fann i gryningen 9:de februari ett gråtande barn nere i utedasset. 

Kvinnan kallar på uppmärksamhet och folk från hela kvarteret strömmar till. 

Man får upp en flicka på ca 1½ år, men ingen känner igen henne. Hon förs först 

till sjukhuset och hämtas sedan hit till barnhemmet av polis. Flickan är 

undernärd, har en sorgsen uppsyn, men har endast ett skrubbsår i pannan av 

sina strapatser. Hon får namnet Rebecca. Då hon kom satt andra barn vid 

matbordet, så hon fick mat direkt.  Hon har anpassat sig bra och verkar nöjd att 

få äta sig mätt. 

          Rebecca 

 

För bara några dagar sedan kom myndigheterna igen med ett hittebarn, en 

flicka på fyra-fem månader. Vi har ännu inte fått några detaljer om hennes 

fall. Barnet har troligtvis ammats tills hon lämnats, eftersom hon är i gott 

skick. Vi har gett henne namnet Susanna . 

Susanna 

 

 

Som ni kan förstå har det varit fullt upp med, i all synnerhet, alla nya barn. De har varit mycket sjuka, 

i januari gick det en besvärlig lunginflammation i nejden. Flera av våra barn blev allvarligt sjuka och 

det blev många sjukhusbesök och korta nätter. I februari har det varit många svåra malariafall, så de 

två första månaderna av året har varit minst sagt jobbiga. Men samtidigt känns det bra att dagligen 

få vara med och rädda liv. Utan er vore det inte möjligt. Tack för att du/ni är med och stöder det här 

arbetet. Barnhemmet fyller en stor uppgift. 

 

Varma och tacksamma hälsningar från alla på barnhemmet, 

 

Lisbeth 
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