
 
Malawi den 23 april 2017 

Hej kära Afrogarden-vänner!  
 
Jag skriver en liten vårhälsning från Malawi, men här är det höst och kallare tider 
är på väg. Dubbla fleeströjor värmde mig i morse, men hade inga strumpor sa jag 
höll på att frysa tårna av mig då de var helt bara i mina flippflopps. 
 
Regnet kom som det skulle i november/december – alla var glada, dansade och jobbade hårt med att så på sina 
fält och rensa ogräs. De planterade majs, pumpa, bönor, sötpotatis och kassava. Men i januari-mars uteblev 
regnet, 3-5-veckors-perioder helt utan regn, i stället starkt gassande sol. Resultatet är att majsskörden i vårt 
område är dålig i år igen. Förra året skördade en fattig familj ½ säck och i år 1½ säck (en säck = 50kg). Cirka tio 
säckar behövs till en normalstor familj under ett år. Precis efter majsskörden började det regna igen – typiskt! 
Men såklart jättebra for bönorna och sötpotatisen! 
 
Människorna har det fortfarande tufft, men på något sätt känns det som om utvecklingen är på väg - 

elektriciteten är på gång, vägen asfalteras, flera organisationer börjar 
röra sig i området och nya projekt startas.  
 
Afrogardens arbete med hjälp till självhjälp driver vi med stark 
övertygelse om att det är bästa sättet för människorna att få det 
bättre på lång sikt. Att assistera de absolut mest utsatta, de fattigaste, 
de gamla och naturligtvis också barn som har det svårt känns som ett 
naturligt val. Vi ser att de blir hjälpta och att de får det bättre. Vi har 
idag fyra olika program Köksträdgårdar, Social omsorg, 
Utbildningsstöd och Försörjningsvägar. Ett lokalt team med sex 
personer jobbar även när vi inte är på plats. Utbildning, hembesök, 
assistans, uppföljning och arbete hemma hos de gamla sker 
kontinuerligt.  
 
Ibland gör vi punktinsatser, t ex vid översvämningar eller torka har vi 
distribuerat majs till ett stort antal familjer. Just nu assisterar vi med 
att bygga två nya klassrum på en grundskola. En volontär från England 
finansierar det mesta och Afrogarden organiserar.  
 

Vi har samlat in pengar till en brunn och den kommer att borras i september/oktober. Tanken var att den skulle 
ha borrats november 2016, men byråkratin hann inte med. Men nu är behovet större än någonsin.… Vi har fått 
in gåvor till ytterligare en halv brunn, så jag hoppas att vi under året ska kunna samla in även till brunn nummer 
två. 
 
Afrogarden har börjat samarbeta med ett annat svenskt initiativ, Girls 
Education Program Sweden Malawi - GEPSM, som hjälper unga flickor ur 
fattigdom och ger dem chansen till utbildning och ett bättre liv. Detta 
projekt har sitt säte i ett distrikt som heter Dowa och ligger norr om 
huvudstaden i centrala Malawi. Tillsammans med Susanne Eriksson och 
Ulla-Britt Berglund, båda före detta kollegor till mig, har vi jobbat med 
flickorna I GEPSM i väntan på att deras Flickhem ska bli klart. Jag hoppas 
att Afrogarden ska kunna implementera köksträdgårdsprogrammet även 
i Dowa. Vore roligt med en filial och det ena området ger energi till det 
andra! Detta får diskuteras i Afrogardens styrelse när jag är i Sverige 
under maj månad.  
 



 
 
Afrogarden är en liten ideell förening, vars verksamhet i Malawi helt bygger på finansiellt stöd från våra vänner, 
från våra nätverk och från oss själva. Det är DU som gör vårt arbete möjligt! Vi tackar enormt mycket för detta 
och jag sänder en stor tacksam hälsning från alla familjer i Malawi som Afrogarden hjälper! 
 
Du stödjer oss genom att sätta in bidrag på vårt bankgironummer 543-2539 eller 
genom att swisha till nummer 1230244426. Du kan också bli månadsgivare och då 
sätter du in på Afrogardens bankkonto, clearing 8381-6 kontonummer 924986475-3.  
 
Följ oss gärna på Facebook, där kan du också skriva meddelanden. Har du frågor eller 
funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till någon i styrelsen: 
Christina Beverin, 0706050566, +265882189282, cobran61@hotmail.com  
Inga-lill Palm, 0737634175, palm.ingalill@gmail.com  
Anneli Rudholm, 0705917233, anneli316@gmail.com  
Charlotte Rosengren, 0733010373, charlotterosengren@outlook.com 
 

 
 
I detta utskick kan ni läsa ett brev från Lisa 
Bollman som var volontär i Afrogardens projekt 
vid årsskiftet 2016/2017. Hon berättar bl.a. om 
hur Afrogarden försöker uppmuntra barn som 
av olika anledningar slutat skolan att börja igen. 
Projektet har fått namnet ”Children back to 
school”.  
 

 
Nu har vi gått igenom alla 17 byarna, fördelat på tre 
omgångar/grupper. Första gruppen (4 byar) hade volontären 
Lone hand om i april 2016, andra gruppen (3 byar) jobbade 
David med i juli 2016 och tredje gruppen (10 byar) jobbade 
Lisa med i januari 2017.  
 
Efter 2-3 månader följer vi upp barnens närvaro i skolan och 
de som går regelbundet får var sin skoluniform som 
uppmuntran. De första två grupperna har fått skoluniformer 
uppsydda och nu håller vi på att sy till Lisas grupp, 61 elever. 
Det är sömmerskorna i vårt lärlingsprogram som syr.  
Totalt startade 174 barn i programmet och av dem är 105 tillbaka i skolan nu, 60% positivt resultat! 
 
Tack Lisa och njut av hennes berättelse! 
 
TACK för ert stöd och ha en underbar vår! 
Kram från Christina 


