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Hej Afrogarden-vän, 

Denna gång är det Malawi som känns långt borta! Det är fantastiskt att får vara i Sverige - vackert, fridfullt och 
respektfullt! Jag har njutit av den svenska sommaren och av alla nära och kära!  

Igår öppnade Malawi sina gränser – Jippie! Det innebär att Corona-läget är bättre. Så 
skönt! När jag lämnade Malawi för två månader sedan hade tredje Corona-vågen börjat, 
landet stängde gränserna och Corona-fallen fördubblades. Totalt har Malawi haft cirka 
60.000 bekräftade fall, varav ca 10.000 är aktiva idag och ca 2.100 personer har dött. Detta 
är låga siffror jämfört med Sverige. Denna gång har även våra byar haft några fall, men de 
är idag friska och läget har stabiliserats. Under tredje vågen har Afrogarden varje månad 
distribuerat tvålar till ca 700 familjer/gång och vi har delat ut ca 1.000 munskydd (som är 
sydda av våra sömmerskor) till fyra gymnasieskolor. Det är obligatoriskt i Malawi att ha 
munskydd överallt, till och med i bilen om man är mer än en som åker.  

 

Afrogardens löpande verksamhet fungerar även när jag inte är 
där. Våra lokala medarbetare jobbar på och vi kommunicerar 
regelbundet.  

De 528 köksträdgårdarna utvecklas och tickar på. 
Köksträdgårdsinnehavare gör uppföljning i varje trädgård 
första veckan varje månad, andra veckan varje månad utbildar 
de i det som varit problem. Senast utbildade de i ohyra och 
vattenförsörjning. Det är 6-12 personer som har betalt arbete 
med köksträdgårdarna. Detta ger folk jobb, lön och 
odlingskunskaper sprider sig från person till person.  

Aaron driver idag HHS, programmet för äldre, vi har 25 gamla 
och Afrogardens sex hemsamariter jobbar tre veckor och är 
lediga en vecka. De flesta är ensamstående kvinnor med minst 
6 barn, detta är deras inkomst för att försörja sig och barnen.  

Alla skolor i Malawi har haft två veckors lov, och imorgon börjar sista terminen för läsåret.   Afrogarden har 25 barn 
på 11 olika internatskolor och sponsrar allt som t ex skol- och internatavgifterna, resor, skoluniformer, skolmaterial, 
hygienartiklar, sängkläder, myggnät. Sedan jobbar vi med många barn i byarna som går på de lokala skolorna i 
området. En del av barnen som vi stöder bor hos fosterfamiljer, många går på internatskolor och en del bor hemma i 
sina familjer. Fosterfamiljssystemet lyder under Social Welfare Office i Phalombe. Ellen är fosterfamilj på Centret 
med sex fosterbarn. Dion är en annan fosterfamilj som har fyra fosterbarn. Ellen, Dion och jag sköter det mesta med 
skolorna. Det är roligt, utmanande, svårt, stimulerande och utan slut… 

 

Så allt rullar på utan att jag är där och det är fantastiskt! 
Men ibland behövs det köpas in fröer, medarbetarna 
behöver få sina löner, skolorna måste betalas, tvålarna 
ska köpas mm. Det är viktigt för Afrogarden att ha 
kontroll över pengarna, de måste gå till det som vi sagt 
och inga pengar får försvinna. När jag inte är i Malawi, 
skickar vi pengar via Western Union, som även finns i 
små orter som Phalombe. Detta har visat sig fungera bra 
några månader, men håller inte i längden. Ellen och 
Aaron trivs egentligen inte med att hantera våra pengar, 
så de ser fram emot att jag kommer och tar över ansvaret 
igen. 

 

Att smidigt kunna kommunicera och ansvara för verksamheten på distans förutsätter att våra medarbetare har en 
smartphone. Vi och våra volontärer har tagit ner begagnade smartphones, och det finns ett ständigt behov. Du är varmt 
välkommen att bidra med en begagnad telefon, men den måste vara tömd och upplåst, annars blir det bara problem.  
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Öppnade gränser leder också till att volontärer kan komma ner igen – 
Hurra! Det betyder mycket för hela Afrogarden! Volontärer kommer 
med energi, kunskap och en massa kreativa idéer som de kan sätta igång 
med direkt. Planerna är i full gång. Vi välkomnar volontärer igen i 
november, några är redan på gång och jag åker ner om några veckor. 

Malawi är det sjätte fattigaste landet i världen – vårt område är det tredje 
fattigaste distriktet i Malawi. Vi kämpar mot fattigdom och fokuserar på 
att hjälpa de fattigaste fattiga. Utbildningsnivån är väldigt låg. Det tar tid 
att förändra…  

 

- Menskoppar. Anneli gjorde detta projekt i maj/juni i år och hennes berättelse följer med i detta utskick.           
I oktober/november ska vi göra uppföljning. 

- Miljöundervisning. Att satsa ännu mer på att utbilda i miljö känns viktigt. 
T ex vad är Climate Change? Vad kan varje familj göra? Vad är 
recycling/återbruk? Att få några miljökämpar som kan sprida det vidare, 
kanske via Afrogardens Ungdomsklubbar kan vara en bra idè. 

- Borra brunnar. Det är fortfarande långt för många kvinnor att hämta vatten 
för dagens behov till familjen. Vissa går i timmar. Om vi hinner innan 
regnet kommer, så borrar vi två brunnar. 

- Solenergi. I Malawi skiner solen nästan varje dag, även under 
regnperioden. Det statliga elbolaget är korrupt och elen är ostabil. Att 
installera solenergi på Centret under vintern och våren vore ett stort steg 
för att kunna utveckla verksamheten på centret och också bli ett 
föregångsexempel för byarna med solenergi. Att hitta duktiga och 
intresserade ungdomar som kan sitta på centret och själva bygga solceller 
och sedan sälja laddare etc skulle kunna vara en utmärkt sysselsättning och 
försörjning för ungdomar som idag inte har något att göra. 

 

Som Afrogarden-vän, kan du vara med och stödja oss på flera sätt. Ge gåvor enstaka gånger eller regelbundet eller bli 
månadsgivare. Bli en kunskapsresurs, bistå med faktakunskap inom ett visst område, antingen på distans från Sverige 
eller åka ner till Malawi eller både och. Åk som volontär till Afrogardens projekt, kom ner 4-8 veckor, undervisa och 
jobba praktiskt inom dina specialområden som du brinner för! Samla ihop saker som vi behöver i Malawi t ex 
begagnade bärbara datorer, smartphones, barnkläder/skor. Hör av dig till oss! 

Tusen TACK till DIG för att du hjälper oss att hjälpa! 

 

Örbyhus söndagen den 29 augusti 2021 

Många hälsningar 

Christina 

 

 

 

 

 

Afrogarden gör utskick två till tre gånger per år. Du kan 
få dem antingen på papper i postlådan eller via e-mail. 
Meddela oss gärna ditt val och ursäkta oss om vi rör till 
det! Det är en form av nyhetsbrev, när vi skickar ut ett 
nytt lägger vi det tidigare på vår hemsida 
www.afrogarden.com längst ner under rubriken 
Projektskildringar. Där kan du läsa mycket om 
verksamheten i Malawi och få 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, 0706050566 eller till Malawi 
+265882189282, cobran61@hotmail.com  

Klara Elzvik, 0768007414, klara@Elzvik.se 

 

 


