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Hej Afrogarden-vän, 
Tiden flyger iväg och Sverige känns igen långt borta. Malawi brottas med översvämningar 
– när väl regnet kom så slutade det aldrig. Corona-situationen är ganska stabil, verkar som 
fjärde vågen klingar av och att de som är smittade inte blir sjuka.  
 
Det var underbart att vara tre månader i Sverige i somras! Planen var en och en halv 
månad… Det var nästan en chock att komma till Sverige efter nästan två år i Malawi. 
Sverige är så välordnat, rent, vackert och människorna bryr sig verkligen om varandra på 
ett ärligt och rakt sätt. Jag var helt utsliten när jag kom och tre månader senare kändes det 
som jag var pånyttfödd. Stark, lycklig, fylld med kärlek och umgänge från nära och kära. 
Fyllt 60, äntligen en födelsedag hemma i Sverige.  
 
Med ny ork var det härligt att komma tillbaka till Malawi redo att sätta fart med en massa spännande projekt! 
 

 
Det första målet var att borra två vattenbrunnar 
Tillsammans med våra 19 hövdingar diskuterade vi var behovet var störst, där 
kvinnorna går timmar varje dag för att hämta vatten till familjens dagsbehov. Vi 
enades om Mpaniha - en relativt stor by med cirka 5.000 personer och de har ingen 
brunn. Andra brunnen skulle borras på gränsen mellan tre byar Mkumba, Mulike 
och Namanya2.  
Aaron, en av våra lokala medarbetare, och jag träffade flera olika företag som 
borrar brunnar och vi fick offerter från dem. Vi valde samma företag som vi jobbat 
med tidigare. De var mer professionella, mer seriösa och priset var bättre. Både 
byarna och vi har också varit väldigt nöjda med dem. Nu använder de också en 
specialist som gör noga undersökningar och mätningar var det finns vatten och 
även var det är lämpligt att placera brunnen.  
Vi började borra och leta efter vatten! Vi fann 
vatten vid första försöket i båda byarna. 

Fantastiskt! Jag var beredd på att prova både två och tre gånger… Det är massor med 
barn, kvinnor och män som följer arbetet och när vattnet sprutar jublar, sjunger och 
dansar alla! Det är en underbar känsla att få dela detta – vatten är liv och för 
Afrogarden som jobbar med odling blir det extra härligt! Ett stort TACK till er som 
kontinuerligt stödjer oss med gåvor – det är ni som gör detta möjligt! 
 
 
Det andra målet var att ta itu med solenergi 
Klockan 18 är det beckmörkt i Malawi året om. I Afrogardens område finns elstolpar sedan några år tillbaka, men i 
princip är det bara några skolor, kliniken, majskvarnar, baren, barberare och några få hushåll som lyckas ha el. 
Elektriciteten är (väldigt) ostabil plus att de flesta familjer inte har råd.  

 
I november 2021 kom Matilda för andra gången som volontär till Mpasa och tog itu med 
solenergiprojektet. Hon kontaktade olika företag och fick in offerter som gällde 
solcellsinstallation på Afrogardens Center i Mpasa. Parallellt inledde vi diskussioner med ett 
företag som heter ”Sunny Money” som vi under många år köpt små solcellslampor av. Vi 
frågade deras landschef, Brave Mhonie, hur vi kan hjälpa fattiga familjer ute i byarna att få 
solenergi. På vägen tillbaka från vår spännande resa till Tanzania, besökte vi Sunny Moneys 
pilotprojekt ”Light the village”. Läs vidare om detta i Matildas volontärberättelse.    
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Charlotta från Luxemburg/Sverige kom som volontär strax efter att Matilda rest hem. Vi 
fortsatte diskussionerna med Sunny Money, de besökte oss flera gånger i Mpasa och nu är vi 
klara med ett förslag på samarbete och projektplan. Afrogardens styrelse har under flera möten 
diskuterat frågan och beslutat att genomföra detta. Nu behöver vi också ett godkännande av 
Malawiska staten (distriktsledningen i Phalombe) och vårt förslag ska förhoppningsvis 
behandlas i mitten av februari. 
 
 

Vad innebär då solcellsprojektet? 
De fattigaste familjerna ska få tillgång till el så att deras barn kan läsa läxor och sköta skolarbetet, hushållsarbetet ska 
fungera smidigt även i mörker och de ska känna sig tryggare med ljus som lyser på natten.  
 
Sunny Money och Afrogardens samarbetsprojekt ”Light the villages in Mpasa”. 

- 510 fattiga familjer med många barn i Afrogardens område 
- Afrogarden betalar solcellsprodukterna  
- Varje familj får en låda med tre lampor, en radio, solpanel, batteri och 

omvandlare.  
- Afrogarden identifierar familjerna tillsammans med hövdingarna 
- Sunny Money sköter rekrytering av ett lokalt team 
- Sunny Money sköter installation, avtal, underhåll, service, byte av batteri och 

hela driften av programmet 
- Familjerna själva betalar inget för produkterna. De betalar däremot en 

serviceavgift till Sunny Money på cirka 70 kwacha/dag (80 öre/dag). 
 
Detta är vår stora satsning 2022! Kommer kosta flera hundratusen kronor. Vi kommer verkligen behöva era gåvor, 
stora som små! Om någon vill ge en större summa, är det extra välkommet! Märk gåvan ”Dzuwa” eller ”Sol”. 
Gåvorna går direkt och blir till glädje för barn och kvinnor i många år! Det är så spännande och känns helt rätt! TACK 
på förhand! 
 

 
Det tredje målet var att registrera Afrogarden som internationell 
NGO i Malawi 
Inga-lill som startade Afrogarden försökte redan 2008/2009, men det 
kostade för mycket och var för krångligt. Jag har varit inblandad i flera 
processer med advokater som bara ska ha mer och mer pengar, det drar ut 
på tiden, kan ta år… Vi bestämde att försöka själva igen. Det var mycket 
papper som skulle produceras, skickas fram och tillbaka, mycket 
underskrifter, besök på statliga kontor för stämplar och underskrifter. 
Ibland fick vi vänta veckor för de tyckte att vi skulle gå till en annan 
instans i stället och sedan fick vi gå 

tillbaka till dem ändå. Jag fick gång på gång köra de fem timmarna till 
huvudstaden Lilongwe för att kunna svara på deras frågor och krav. Hur som 
helst lyckades vi få allt klart på effektiv tid två månader och enbart de faktiska 
avgifterna! Att vara registrerade innebär att vi blir mer accepterade – men också 
mer granskade. Framför allt hoppas vi att bli inbjudna till utbildningar och 
aktiviteter och få större möjligheter till samarbete med andra nätverk, initiativ 
och organisationer.    
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Vardagen 
Vår löpande verksamhet fortsätter och drivs varje dag.  

• De drygt 500 köksträdgårdarna fungerar väl, varje månad är det 
uppföljning och betygsättning och odlaren får fröer och olika plantor 
som uppmuntran att fortsätta.  

• De brunnar som Afrogarden borrat har var sin brunnsträdgård som tar 
vara på spillvattnet och fukten i jorden, istället för att smutsigt vattnet 
samlas i en vattenfylld grop där malariamyggor kläcks.  

• Våra hemsamariter hjälper gamla och sjuka som inte har någon familj 
som hjälper dem. 

• Sömmerskorna syr kläder till våra skolbarn och ytterligare omgångar 
med munskydd.  

• Vi betalar cirka 100 skolavgifter till gymnasieelever och vi ordnar 
olika aktiviteter som ska hjälpa barnen att utvecklas, t ex 
studiebesöksresor och extraundervisning.  

• Menskopparna som vi introducerade i maj 2021 fortsätter vi med och 
det verkar bli en succé! (Berättar mer om menskopparna i nästa 
utskick.)  

 
Volontärer  
Vi trodde att allt skulle börja öppna upp och att vi skulle kunna ta emot fler volontärer, 
men så kom Omikron... Men nu börjar det se lite ljusare ut, regnperioden går mot sitt slut 
och förhoppningsvis lugnar Omikron ner sig. 
 
Volontärer är otroligt viktigt för Afrogarden, en fantastisk hjälp och injektion till våra 
projekt och program. Inte minst en glädje och stolthet för människorna ute på fattiga 
landsbygden i Malawi där Afrogarden verkar.  
Är du intresserad av att komma som volontär eller känner någon, hör gärna av dig! Det 
finns massor att göra i projekten och Malawi är ett underbart land att utforska!  
Från mitten av mars och framåt tänker vi att det är en bra tid att komma. 
 
Läs gärna våra gamla nyhetsbrev på vår hemsida www.afrogarden.com under rubriken 
Projektskildringar. Där kan du få en känsla för hur det är att vara volontär. Följ oss 
också gärna på Facebook, där aktuella händelser läggs ut.  
Vår e-mail är afrogarden.info@gmail.com 
Christina Beverin, +265882189282, cobran61@hotmail.com  
Klara Elzvik, 0768007414, klara@elzvik.se 
 
 
 

 
 
Tusen tack för ditt engagemang och dina gåvor,  
det ger oss möjlighet att hjälpa!  
 
Blantyre 29 januari 2022 
Många hälsningar från Malawi och Afrogarden genom 

Christina 
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