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Hej Afrogarden-vän, 

Jag njuter av att komma hem till det svala vädret i Sverige. Hjärnan fungerar bättre 
och jag smälter upplevelserna från Malawi. Juni – juli var ovanligt kalla i Malawi och 
oktober var varm, men regnet började tidigt hänga i luften och nu regnar det. 
Maten tog snabbt slut i år och situationen har varit kärv för många, men då regnet 
kommer tänds hoppet och man har redan börjat jobba med ny energi på sina åkrar.  

Under juli månad hade jag glädjen att ta emot min bror Bengt 
som var nyfiken på att äntligen få se vad hans syster håller på 
med. Han var rädd att bli rastlös och ville därför också jobba med något projekt. Det 
blev en kurs i Entreprenörskap för flickor i våra 19 byar med uppmuntran och eventuell 
assistans med att starta upp en liten lokal affärsverksamhet. För mig blev det en glad 
överraskning vilken effekt min brors besök hade, både på mig och området. Bengt är 
min storebror, vi ser ganska likadana ut och detta gav både pondus och respekt vilket 

var mycket positivt för Afrogarden. Bengt som är VD för ett stort tegelföretag tyckte att nivån var väldigt låg 
och hade lite svårt att anpassa sitt koncept till förhållandena, samtidigt som han direkt cyklade ut i byarna 
och pratade med byflickorna. Han både smälte in och inte smälte in... Han ledsagades hela tiden av Aron och 
Kondwani från det lokala teamet som även var hans översättare.  

Först hade de en 1-dagskurs för 19 byflickor i 
grundläggande Affärstänkande och som avslutning fick de 
en fin ryggsäck med skrivmaterial och ett stort lycka till. 
Sedan följde en 1-veckas kurs i Entreprenörskap med 19 
nya flickor med en högre utbildningsnivå. Här ingick en 
studiebesöksresa då vi besökte ett tekniskt/praktiskt 
college, ett postkontor, ett nunnekloster och ett modernt 
missionssjukhus. Vi hade en rolig avslutning med flickorna 
på min födelsedag, Bengt tog farväl och vi hoppades att det 
blev en bra uppstart för flickornas framtida företagande. 

En månad senare kom Morten, en 31-årig dansk kille. Morten är över 2 meter 
lång och alla granskade honom förvånat från topp till tå – ”Oj, så lång han är” och 
det var härligt att ha honom vid min sida. På centret användes han som stege, 
flickorna satt på hans axlar när 
de skulle hämta något från 
taket. Tillsammans med Aron 
och Kondwani fortsatte Morten 
Bengts arbete, gjorde ett urval 
bland de 38 flickorna och 
arbetade vidare med 12. Det 
resulterade i att de valde ut 6 

flickor som hade de bästa och mest realistiska 
affärsplanerna som de även trodde mest på. Dessa 6 flickor 
fick ett ”uppstart-kit” från Afrogarden och detta följs upp 
regelbundet. Om ett halvår hoppas vi att kunna se blomstrande små lokala företag! 
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Jag har tidigare skrivit om Asireni, flickan som blev sexuellt utnyttjad och 
bortgift som 12-åring. Vi har tänkt mycket på henne och önskat att den 
tragiska situationen ska vända till något gott. Och tänk, detta har verkligen 
hänt! När jag kom tillbaka till Malawi i september fick jag veta att Asireni 
kommit tillbaka till sin hemby och skilt sig från mannen hon blivit bortgift 
med och som slagit henne under hela äktenskapet. Hon har hunnit bli 14 år. 
Hon önskade då att återvända till skolan, men hon är föräldralös och hennes 

mormor är urfattig och kan inte försörja henne så i förtvivlan över vad hon skulle göra så gifte hon sig igen 
med en annan man i byn. Detta nådde mig och jag sa till mig själv: ”Nu tar vi det lugnt så vi inte förlorar 
henne igen.” Tillsammans med en översättare gick jag hem till den familjen som hon blivit ingift i och 
småpratade med Asireni och hennes nya man. Till min stora lättnad såg Asireni bra och hälsosam ut, och tack 
och lov hade hon klarat sig från att bli gravid! Jag frågade hennes man om hon fick komma till centret nästa 
dag så att vi skulle kunna umgås lite. Han gav sin tillåtelse och jag lovade lämna illbaka henne. En glad och 
avslappnad Asireni kom dagen efter och tillsammans hade vi en trevlig eftermiddag med sånger, lekar och 
fika. Asireni frågade efter Ellen, föreståndarinnan på det tidigare barnhemmet, hon sa att hon saknade Ellen. 
Som en uppenbarelse kom Ellen in genom porten och Asireni sprack upp av lycka. Tillsammans satt Ellen, 
Asireni, Catherine och jag och diskuterade Asirenis framtid. Asireni sa att hon inte ville vara gift, hon hade 
känt sig tvingad att gifta sig. Hon vill inte stanna i området för alla pratar om henne, det är jobbigt. Hon 
drömmer om att få gå på en internatskola långt borta där ingen 
känner henne. Samtalet avrundades med att vi bestämde Ellen skulle 
gå till ”mothers group” som har befogenhet att upplösa 
barnäktenskap. I väntan på lämplig skola, efter separation från 
mannen, önskade Asireni att bo hemma hos Ellen.  

Efter att jag första dagen besökte Asireni gick jag även hem till 
hövdingen och betonade för honom att enligt Malawis lagar är 
barnäktenskap olagligt. Eftersom de bor i hans by är det hans ansvar. 
Detta ledde till att hövdingen hann före ”mothers group”, det var han som gick till Asirenis nya familj och 
upplöste äktenskapet och skickade hem Asireni till sin mormor. Det skedde en fredag eftermiddag. Ellen 
skulle hämta Asireni på lördag morgon, men vis av erfarenhet gick hon dit fredag kväll tillsammans med sin 
make. Då hade mormorn redan bett Asirenis senaste man att komma och hämta henne för att fortsätta 
äktenskapet. Han var där när Ellen och hennes man kom och de blev chockade att se mannen där, men 
lyckades ta med sig Asireni till Ellen eftersom det var Asirenis egen önskan. Efter det vakade Ellen över 

Asireni natt och dag. På onsdagen packade vi in en förväntansfull 
och lycklig Asireni i bilen. Efter flera timmar körde vi in på 
skolgården, både Ellen och jag ryckte till. Där fanns pojkar! Vi som 
trodde att vi åkte till en flickskola. Det var en liten högstadieskola 
(sexan, sjuan och åttan) med endast 3 klasser. Pojkarna bodde 
bakom skolan och flickorna bodde en bit bort tillsammans med 
nunnorna. Det är en katolsk mission som driver skolan. Asireni fick 
skriva intagningsprov, men blev underkänd. När rektorn och den 
ansvarige nunnan fick höra Asirenis historia så beviljade de henne 
som elev och boende på internatet. Det började kännas som ett 

lyckokast! Vi gick över till internatboendet och Asireni strålade! Där väntade 28 nya vänner, ett nytt liv och 
en ny framtid för henne.  
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Det är DU som möjliggör detta kämpande i byarna och att vi inte släpper situationer även om det i stunden 
kan kännas som om det blivit ett misslyckande. Dina gåvor används alltid i detta arbete. TACK för att vi 
kunnat hjälpa till exempel Asireni! 

 
I början av januari åker vi ner till vårt älskade Malawi igen! 2019 kommer att bli ett intensivt år med många 
utmaningar, flera nya program, vår befintliga verksamhet och en hel del volontärer. Vi behöver samla in 
pengar till: 

- Vår löpande verksamhet i köksträdgårdar och hemsamaritprogrammet 
- Uppstart av Läsecirklar för barn ute i byarna 
- Sexualrådgivning och familjeplanering 
- Uppstart av program för Brunnsträdgårdar 
- Utveckling av ett sycenter 
- Inköp av tre stycken stickningsmaskiner 
- Utbildning i Entreprenörskap  
- ”Start-kit” för lokalt småföretagande  
- Renovering av tak och hus efter regnperioden 

 
Med hopp om att du ska tänka på våra vänner i Malawi och bidra till det som du tycker känns viktigt! 
Nu närmar vi oss jul och julen handlar mycket om barn, Malawi är mycket barn! I april och maj var Malin och 
Engla volontärer hos oss i Malawi och de jobbade med barn och ungdomar. Deras bifogade berättelse blir 
vår julhälsning till er alla! 
 

 
 

TACK för 2018 
 TACK för alla fantastiska gåvor – TACK för ditt engagemang! 

 
GOD JUL & ett spännande och lyckosamt 2019! 

 
Från Christina 

	


