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

 

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

 

                   Mpasa den 24 februari 2019 
Hej Afrogarden-vän, 
 
Sitter i Malawi och skriver det här, vandrar i byarna och ser allt 
vatten som står, att skriva till dig härifrån känns konstigt, är mitt i 
allt, har inget perspektiv… Däremot är allt mycket verkligt, 
levande och nära. 
 
TACKAR av hela mitt hjärta tillsammans med alla människorna 
här DIG som gör det möjligt för oss att bedriva det arbete som vi 
gör i Mpasa i sydöstra Malawi! 
 
Här är så vackert och grönt överallt. När det regnar är alla glada 
och dansar omkring. Regnet kom tidigt i år, alla började plantera 
direkt och jobba regelbundet på sina åkrar. Sedan har regnet bara 
fortsatt och fortsatt. Framför allt har det vräkt ner – så mycket 
vatten! Regnet har sköljt iväg plantorna eller så står åkrarna i 
vatten så att majsen gulnar, möglar och blir förstörd.  

 
 
Mygg kläcks och frodas … Har aldrig upplevt så mycket 
myggor under mina nio år i Malawi… Som tur är delade en 
organisation via regeringen ut rikligt med myggnät till alla 
under juli, augusti och september. Tycker att 
Malariautbrotten inte känns värre än vanligt under 
regnperiod, så det märks verkligen att folka använder sina 
myggnät. Fantastiskt att se när hjälp når fram!  
 

 
I Afrogardens köksträdgårdsprogram äter alla rikligt från sina köksträdgårdar – härligt – de behöver 
inte gå till marknaden och köpa grönsaker. De 
har lök, tomater, morötter, aubergine, ocra, 
gurka, amaranth och en del frukt som passion 
och papaya, däremot är mangosässongen 
över. Vi har nästan 300 aktiva trädgårdar och 
varje månad görs uppföljning och de får betyg 
och fröer eller annan uppmuntran. Vi har 
distribuerat sötpotatis- och kassavaplantor till 
600 familjer och trädplantor till 400 familjer. 
Vi utbildar kontinuerligt så att alla bli 
inspirerade att använda bra och ekologiska 
metoder. Nu i mars ska vi även distribuera 
solros och koriander så att de som förlorat all 
sin majs kan odla detta för att sedan i juli sälja och för inkomsten köpa majs, dvs mat till familjen. 
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Charmen med att leva inneboende hos lokala familjer är att 
du blir en av dem… Du får höra rykten och saker som du 
annars aldrig skulle få höra, du ser mycket och folk kommer 
till dig och ber om hjälp. En rektor berättade för Averil (en 
engelsk volontär) om en pojke, Talandira, som inte kan gå 
och vars pappa bär honom till skolan varje dag, han går i 
första klass, är en alvarlig och klok pojke.  
 
 
 

En mamma kom till mig med sin dotter Grace som går i åttonde 
klass och hon kan inte heller gå, men de kämpar och bär henne till 
skolan. Grace är en glad och positiv flicka som presterar bra i 
skolan. Jag frågade några kontakter och vi åkte till en 
rehabiliteringsklinik i Blantyre, där de hänvisade oss till ett center 
som assisterar med rullstolar. Så vips, har både Talandira och 
Grace rullstolar och livet är så mycket enklare för dem båda. 
Ibland är hjälpen så nära, men ändå så långt borta! Jag försöker 
sprida detta och leta upp fler handikappade barn, för de får ingen 
hjälp i området – de bara lämnas åt sitt eget öde… 
 
 
Många följer Afrogarden på Facebook och för tillfället är vi väldigt aktiva där. Kära vänner driver 
också egna initiativ för att stödja och hjälpa oss. Det är helt fantastiskt ska ni veta!  
 
Många gånger är det ganska ensamt här, även om jag hela tiden har massor av underbara 
människor kring mig, så är jag ensam… Saker händer som jag inte förstår, folk skadar varandra och 
försöker spela ut den ena mot den andra. Det är fattigt och eländigt. Det är jobbigt, ibland orkar jag 
inte… men då söker jag upp barnen och finner glädjen och meningen igen…  
 

 
Eller cyklar till Maureen, som bor 30 
minuter iväg i en by som heter 
Mpaniha, längs en flod, majsfält och 
grusstigar. Under dessa 30 minuter 
ser jag en massa tecken på 
Afrogardens hjälp och utveckling i 
området, det ger hopp och tro igen.  
 
Maureen är en fem-barns-mamma 
som förlorat allt och därför hjälper 
Afrogarden henne, följ hennes 
historia på Facebook. 
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En viktig del i Afrogardens verksamhet är alla volontärer som kommer hit 
och bidrar med sin tid, sin kunskap och assistans. I april och maj har vi 
volontärer på plats igen och det längtar jag efter.  Är du intresserad? Alla 
åldrar är välkomna, men du måste vara beredd att bo enkelt och släppa 
ditt liv hemma ett tag. Den 9 april har vi en informationsträff på 
Kungsholmen i Stockholm – du är hjärtligt välkommen, om du är 
intresserad av att komma maila till Klara, klara@elzvik.se. 
 
 
I höstas var bland annat Bibbi Österlund här och det var en otrolig tillgång. Bibbi har skrivit sin 
berättelse och den följer med här idag. Jag ska ge en del bakgrund till Bibbis brev.  
 
Redan när Inga-lill Palm, som startade Afrogarden, började cykla omkring i området 2008, 
uppmärksammade hon att kring vattenbrunnarna stod en massa vatten och jorden var fuktig, men 
ingenting odlades där. I olika omgångar har Inga-lill försökt få gehör för sina idéer att odla 
bananträd och annat kring brunnarna.  

 
George Chipembere (pensionerad rektor, far till Cathrine 
som är en viktig medarbetare i Afrogarden) nappade och 
fick ganska snabbt en blomstrande trädgård kring sin 
vattenkälla. Inga-lill drog i gång en utbildning för alla 
vattenkommittéer i området, tror hon utbildade ungefär 
600 personer, men ingenting hände.  
Vi gick till ”vattengubbarna” i distriktet, de statligt 
ansvarige cheferna, först var de positiva, men sedan 
visade det sig att det var samme man som ville ha mutor 
av Afrogarden för att borra en brunn och vi vägrade, så 
han uppmanade kommittéerna att inte anlägga 
brunnsträdgårdar. Men förra året fick vi äntligen till stånd 
att borra brunnar utan att ge mutor, men via en annan 
kanal, och då kan vi själva bestämma kring våra brunnar….  
 

 
Bibbi åtog sig uppdraget att försöka få igång arbetet med brunnsträdgårdar och hon lyckades! 
Däremot är vattengubben fortfarande samme man och sur på Afrogarden, så inga andra brunnar 
kommer att starta trädgårdar. Samtidigt har ryktena börjat spridas att Afrogardens brunnar är 
bättre skötta och finare än alla andra… Så förhoppningsvis kommer våra brunnar att bli förebilder 
för andra… Tack Bibbi!  
 
Det här brevet är ett litet axplock av vad som händer på plats i Afrogardens projekt. Än en gång ett 
stort TACK för allt stöd! 
 

Ha en härlig vår! 
Många hälsningar från Afrogarden genom Christina 


