
 Afrogarden - Hjälp till självhjälp på gräsrotsnivå i Malawi  
                    inom trädgårdsodling, hygien och social omsorg 

 

 Följ oss på facebook 
Din gåva når fram!    Bg 543-2539    Swish 1230 24 44 26   www.afrogarden.com    

 

Hej alla vänner i Sverige, 
 
Åh, vad ni känns långt borta! Avståndet blir på något vis ännu längre 
när jag inte kommer hem någon gång… Jag längtar till Sverige, tror 
aldrig jag gjort det förut! Det är så tomt utan mina vänner och utan 
vackra Sverige! Kämpar på här varje dag och är oerhört tacksam för 
solen/värmen, alla vänliga människor och Afrogardens projekt. Vi 
mår alla bra och hoppas få fortsätta att vara krya och friska!  
 
Januari – regn, regn, regn. Underbart – alla är glada! Det växer så det 
knakar. Solen gassar några dagar, torkar upp och ser till att grödorna 
utvecklas som de ska. Folk blir nervösa, regnet får inte sluta, då blir 
det katastrof… men just då börjar det regna igen. Hittills i år regnar det precis som det ska. Exakt så här känsligt är 
det. Ska det bli mat i år eller ska det bli svält? Med MAT menar folket MAJS. Det är deras huvudföda och utan den 
tror de att de dör… Under Afrogardens tio år i Mpasa är det vanligare att skörden slår fel än att den blir bra. Det beror 
på bland annat på torka, översvämningar, undernärd jord, ohyra och nya varianter av skadeinsekter som knappast går 
att bekämpa. Att bara odla majs blir oerhört såbart, därför satsar Afrogarden på att stimulera och hjälpa folket att få 
andra sorters grödor till sina åkrar, som t.ex. sötpotatis och kassava. Fördelen med dessa grödor är att man kan äta 
både blasten och roten/knölarna.  
 

Men köksträdgårdarna är fortfarande Afrogardens 
”hjärteprogram” där ekologisk odling med vatteneffektiva 
metoder är stommen. Människorna tar till sig metoderna och 
arbetar hårt för att få grönsaker till sin familj, istället för att 
gå och köpa på en marknad. Under det senaste året har 
intresset ökat, nu finns det ca 500 köksträdgårdar som varje 
månad får besök av Afrogardens team. Trädgårdsägaren får 
råd och vägledning, men också nya frön och plantor. 
Tusentals människor mår bättre på grund av köksträdgårdarna 
och alternativa grödor på åkrarna. Men att få genomslag för 
det ekologiska odlingssättet i stort är väldigt svårt. Om något 
går snett skylls det ofta på ”climate change”, men de har 
ingen aning om vad det innebär. Jag skulle önska 
miljökunniga volontärer och lärare i Mpasa för att få alla 
Afrogardens människor att bli miljökämpar! 

 
Afrogarden jobbar för de fattigaste fattiga, hjälpa dem som ingen annan hjälper, ge alla en chans. Vi påverkar och 
förbättrar människors vardag. Hela tiden genom ”hjälp till självhjälp”. Var och en måste jobba hårt, prova och 
experimentera, fråga och diskutera med andra, därefter kommer resultatet/belöningen. Vi vill att folk ska utvecklas, ha 
mat för familjen, göra/skapa något som de kan tjäna pengar på. Alla barn ska gå i grundskolan och ha hela och rena 
kläder. Vi lider när vi ser 7-8 åriga pojkar som vaktar getter och flickor som säljer tomater i stället för att vara i skolan.  
 
Det jag jobbar kanske allra mest med är att hjälpa barn och 
framför allt flickor att på olika sätt klara skolan och att få en 
yrkesutbildning. Det spelar ingen roll om de blir sömmerskor, 
snickare, lärare eller läkare, bara de får en relevant utbildning och 
ett yrke så att de kan försörja sig själv och sin familj. Det tar 
mycket tid och kraft, men jag älskar det! Försöka se på barnen 
vad de är bra på, prata med lärare och släktingar, leta upp bra 
skolor och alternativa vägar att gå vidare. Idag har vi barn på 
olika internatskolor i olika delar av Malawi. De flesta med bra 
resultat, men det finns alltid massor att förbättra och ta tag i. Igår 
fick jag frågan ”Christina, hur många barn jobbar ni med?” Det 
går inte att svara på… kanske 100, 200, 300… men på olika sätt. I 
vårt område driver också Afrogarden ständigt program och 
studiecirklar som kompletterar skolorna, t.ex. läsecirklar, 
diskussionsklubbar, sexualundervisning och ungdomsklubbar. 
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Nästan all min tid går till våra projekt, men jag försöker också hitta lite nya vänner och knyta fler kontakter på olika 
ställen i Malawi. I städerna finns det en jargong som jag inte trivs med - jag är en ”village woman” här och så kommer 
det alltid att vara, det sitter djupt i själ och hjärta. Men jag hittar vänner som är underbart att vara nära, t.ex. min 
svenska granne Magda och hennes fina familj! Sigge 2,5 år är Magdas son, som jag är barnvakt till ibland och pratar 
svenska med. Härligt att få uppleva denna blandning av kulturer och nationaliteter. Afrogarden har under åren också 
byggt upp ett litet nätverk med personer och projekt som delar våra värderingar och jobbar på liknande sätt. Ibland 
kommer de till oss som lärare och inspiratörer, ibland åker personer från Afrogardens lokala team till dem och lär sig 
på plats från deras verksamheter.  
 

 
En amerikansk kvinna, Tamara Hudson bor med sin italienska man i Balaka (2 tim norr 
om Mpasa). De driver ”The Arthouse” där de har restaurang, gästrum, designstudio och 
butik. Tamara är ofta ute i vad hon kallar ”the forest” och jobbar för att bevara skogen 
och lokala trädsorter. De har borrat en brunn och byggt en samlingsplats där de håller 
utbildningar för ”sina goda grannar”. Hon syr med kvinnorna och har öppnat ett litet fint 
bibliotek för alla barn. 2019 gjorde Afrogardens lokala team ett mycket trevligt och 
lärorikt besök hos dem, då vi var med och krattade marken ute i ”the forest” för att 
ursprungsträd skulle komma fram igen - det gjorde de… Tamara är en inspirationskälla 
för mig och vår ”gästskribent” i detta brev. 
 
 

 
TACK, alla trogna och nya givare, det är NI som gör det möjligt för Afrogarden att fortsätta stödja människorna här! 
Om du sätter in gåvor till Afrogarden går det bl.a. till: 
- Fröer och plantor till alla köksträdgårdar 
- Löner till våra lokala medhjälpare 
- Skolavgifter för flera hundra barn 
- Lärlingsprogram i praktiska yrken 
- Studiecirklar för barn och ungdomar ute i byarna 
- Vård och skötsel av 25 gamla och sjuka  
- Tvål, hinkar, myggnät, skoluniformer, solcellslampor etc. 
 
Våra vänner i Mpasa älskar Sverige och blir så ledsna när de hör hur hårt 
Sverige är drabbat under Covid19. De hälsar och tackar för allt ni gör för 
dem! De önskar att de kunde krama om er alla! 
 
Kramar från oss i Malawi 
Christina  
 
Balaka den 31 januari 2021  
 
 
 

 
 

COVID-19 i MALAWI 
När jag skrev mitt förra brev till er i oktober trodde vi att Corona ”was gone” här i Malawi. Den 9 december hade vi 
30 aktiva fall i hela landet, 6.000 konstaterade fall totalt och 186 avlidna.  
 
Sedan dess har det ökat och situationen är alvarlig. Huvudanledningen är hemvändande malawier från Sydafrika och 
det befaras att vi har den sydafrikanska mutationen. Siffrorna just nu är 14.500 aktiva fall, 24.365 konstaterade fall 
och 712 avlidna. 
 
Även vårt distrikt Phalombe är drabbat denna gång och det sprids överallt. Vi är extremt försiktiga och anpassar oss 
hela tiden efter Corona-situationen och följer alla regler, men vi fortsätter med det som känns viktigt och säkert. 
 


