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Hej Afrogarden-vän, 
 
Sänder här en hälsning från Afrogarden och en skildring från höstens resa, som varade i tio veckor. Det är 
mycket speciellt att få bo hemma hos, dela vardagen och jobba direkt med människor som ständigt får 
kämpa för sin överlevnad och som ändå hela tiden ler och sprider glädje omkring sig. Det är svårt att blunda 
för den svåra situation som råder I området, samtidigt som vi hela tiden får bevis på hur Afrogardens hjälp 
gör en stor skillnad för en massa familjer. Detta stärker såklart viljan, hoppet och engagemanget hos oss alla. 
 
Vi möter avmagrade människor, maten är slut och huset eller taket är förstört av kraftiga översvämningar 
och stormar. Mpasa-området i Phalombe-distriktet i södra Malawi har sitt värsta år sedan 1949. 
 
Marken är torr och brun, inget växer på åkrarna, de eldar och utarmar jorden på fälten, floderna är tomma 
på vatten/uttorkade, tillgången på rent vatten är minimal/det dricks smutsigt vatten från dammar. En 
minister från Malawis Regering samlar befolkningen en eftermiddag på fotbollsfältet och lovar att genast 
åtgärda brunnarna och vattenledningarna från bergen, så att rent vatten ska finnas till alla. 
 
Blir inte fri från tankarna på alla barn och alla som lider… Tankarna går vidare till distriktet där personal 
jobbar för att hjälpa och distribuera assistans på olika sätt, dels från regeringen, dels från och tillsammans 
med stora organisationer. De lovar och de pratar – inget händer. De kräver att vi/Afrogarden ska ge dem 
arvoden och kompensation när vi behöver deras hjälp – vi vägrar och då säger de att vi inte följer reglerna. 
Denna personal har redan lön och detta är deras arbete. Det är enormt frustrerande att se hur det fungerar i 
verkligheten och hur lite som kommer fram till nivån under gräsrötterna. Det är lätt att bli arg och helt galen 
på världen. I sådana stunder känns Afrogardens arbete ännu viktigare och enormt meningfullt.  
 
 

 
Morgonsyssla i dammen                                                                   Fares med sitt tionde barn I sin köksträdgård 
 
 
Barnen kommer springande, sprudlande med öppna armar och vill ha en kram – när de fått en kram fnissar 
de och ser ännu lyckligare ut. Vi har denna gång utbildat 300 barn i Köksträdgårdslära och det har varit helt 
fantastiskt att se barnens entusiasm och vilja att odla grönsaker och pyssla i trädgården tillsammans med sin 
mamma/sina föräldrar. Vi har nu även följt upp alla och de som gjort sin läxa har fått en skolbok och en 
penna. 
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 Gladaste Idith                                                  Praktisk undervisning och läraren Aron              Familjen Munjare i sin köksträdgård                                                                                       

 
 
 
Vi lever ute i byarna, cyklar omkring och gör kontinuerligt hembesök. Estere Edwin bor med fyra barn och ett 
barnbarn i ett pyttelitet hus, bestående av ett rum på kanske 6kvm… De bor i byn Chamasowa som ligger vid 
bergsfoten och därför klarade denna by sig ganska bra från översvämningarna i januari, däremot spolades 
mycket av grödorna på fälten bort. Estere har två små fält där hon odlar majs. Hennes skörd i maj var 150kg, 
som räckte i ungefär tre månader. Varje dag försöker hon få dagsverke på något fält och få ihop lite pengar 
till mat. Hon har haft hjälp av sin köksträdgård där hon har kunnat odla lite grönsaker till familjen, men 
Estere är ganska svag i sin hälsa och orkar inte så mycket. Detta år har det ofta blåst i området och i oktober 
var det kraftiga vindar som förstörde hennes köksträdgård. Hennes situation är ganska eländi. Jag såg i 
princip inga rester av trädgården, däremot var det en ny liten inhägnad mitt på planen framför huset. Vi 
frågade ”Vad är detta?” Jodå, pojkarna som deltagit i vår utbildning har själva gjort en liten köksträdgård 
med både pumpablad och spenat! Ett litet fint pinnstaket med en sten mitt i trädgården där de duschar. 
Wow! Under tiden vi var där kom Enoc, 8 år, hem från skolan och han ville fortsätta att även involvera 
mamma i deras trädgård. 
 

 
Delar av Estere Edwins familj                                                             Familjen Kamboko med sina två yngsta barn 
 
Felesta och Elaton Kamboko och deras fyra barn (16, 11, 7 och 2 år) bor i en annan by, Jimu, som drabbades 
mycket hårdare av översvämningarna. Deras hus förstördes helt och de får nu låna ett hus av Elatons bror. 
Där har de anlagt en jättefin köksträdgård och sedan februari har de inte en enda gång behövt gå till 
marknaden och köpa grönsaker – de äter varje dag från sin köksträdgård! Grönsaker som spenat och olika 
typer av gröna blad, tomater, lök, rödbetor, morötter, okra, fänkål, olika sorters bönor mm. Elaton är blind, 
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både han, hustrun och ett av barnen är HIV-positiva. Dessutom är Felesta gravid och ska föda i mars. Det 
känns oerhört skönt att kunna stötta och hjälpa denna familj, de arbetar och kämpar så gott de kan. 
 
Tio veckor 

- Genomfört 24 utbildningsdagar inom köksträdgårdar, hygien, naturmedicin och en del annat. 36 nya 
köksträdgårdar har certifierats. Genom ett samarbete med en sydafrikansk gård utanför Blantyre 
(Malawi), www.foundationsforfarming.org, har 50 personer utbildats i en metod att förbättra sina 
majsskördar. 

- Volontärer, besökare och lärare har kommit och gått… Mycket inspirerande – TACK till alla! 
- Assisterat med majs till de som svälter mest och hjälpt till att återuppbygga hustak och hus. 
- Vi utbildar grupper som producerar olika saker som kan ge dem en inkomst. Till exempel ”Olongo-

club”, som tillverkar lerkrukor, har även börjat utveckla andra ting som tallrikar och muggar. Ett 
annat exempel är ”Kuluka Handicraft”, som broderar och lär sig att bli sömmerskor. Vi har en liten 
provkollektion, som vi nu säljer här i Sverige. 
 

.  
Jennifer och Joyce gör sina första lerkrukor på egen hand            Chrissy, sömmerskeelev, syr med stöd av sin lärare 

 
- Barnhemmet samarbetar vi mycket med idag. Förhoppningsvis bor där fyra nya barn i januari, varav 

tre är från Afrogardens program och målet är även att Barnhemmet ska vara självförsörjande 
avseende grönsaker i februari. 

 
Tio veckor tar slut och vi lämnar Malawi. Tankarna, barnen, kvinnorna och alla utmaningar finns kvar… 
 
Vill du eller känner du någon som är intresserad av att åka till Malawi som VOLONTÄR med Afrogarden? Du 
är mycket välkommen att höra av dig! Du bestämmer själv hur länge du vill vara på plats. Här är den 
preliminära planen för projektet 2016: 
17/2 – 8/5 Trädgårdsinriktning + hela verksamheten 
20/6 – 18/9 Social inriktning + hela verksamheten 
2/12 - 13/ 1   Barninriktning + hela verksamheten  
          
Afrogarden samlar in pengar till: 

- Utbildning (en utbildningsdag för 100 personer kostar ungefär 1.500,-) 
- Fröer, trädplantor och uppföljning (cirka 3.500,-/månad) 
- Mat vid svält (50kg majs kostar idag 128,- och räcker cirka en månad till en familj) 
- Näringstillskott vid näringsbrist 
- Kläder och andra förnödenheter vid behov, framför allt barnkläder 
- Nytt grästak med bra plast 427,-, vid behov så att det inte ska regna in. 
- I nödfall nytt hus med brännt tegel och grästak (1.996,-) 
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Röda Korset tillhandahöll tält vid översvämningarna januari 2015   Hus som Afrogardens byggteam har byggt 
 
Det är verkligen underbart när vi är där nere och ser att vänner här hemma sätter in pengar och stödjer 
verksamheten! Känslan är obeskrivlig! TACK! 
 
TACK för ditt stöd till oss! 
 
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR! 
 
Många hälsningar från AFROGARDEN 
genom Christina 
 
Christina Beverin 
070-6050566 
Cobran61@hotmail.com 
 
 
 

 
Cecilia tar hand om sina tre barnbarnsbarn                                  Christina/Afrogarden distribuerar majs 
 
 
 
 
 
	


