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Hej kära Afrogarden-vän, 
 
Det var länge sedan jag skrev till er. Det har varit en kämpig tid och jag har 
haft svårt att koncentrera mig på att skriva. Har varit lättare att driva 
verksamheten och bara få saker gjorda ute i byarna med korta inlägg på 
Facebook om vad vi gör och vad som händer. Snabbt och enkelt! Sedan har 
oro och ovisshet ibland också lett till passivitet, blivit rastlös och inte fått 
något gjort. Att idag få iväg Afrogardens utskick med Heléns fina 
volontärberättelse (som legat och väntat sedan i mars) känns underbart!  

 
När pandemin bröt ut var det många som frågade om jag skulle åka hem till Sverige, men jag kände att jag ville 
stanna. Mitt hem och mitt hjärta är här! Jag hyr ett hus i Blantyre, ett bekvämt och trivsamt hus med vacker utsikt, där 
jag kan samla kraft och vila ut. Men varje vecka kör jag bil till byarna i Mpasa för att organisera, vägleda och lösa 
problem inom Afrogardens olika verksamheter. Jag följer de svenska råden att hålla distans och tvätta händerna och 
alltid när jag är ute bland människor bär jag munskydd. Ja g bor inte hemma hos familjer som jag brukar, utan har ett 
eget rum på centret. Ännu så länge har jag varit frisk och det är jag oerhört tacksam för!       
 
Inför Afrogardens årsmöte i mars hade styrelsen långa diskussioner om vad 
Afrogarden skulle göra under Corona och vi la en ny verksamhetsplan. 
Afrogarden jobbar småskaligt och på basnivå - corona är stort och vi jobbar 
inte med sjukvård. Vi trodde vi skulle dra ner på verksamheten och bara göra 
det som absolut behövdes. Men med facit i hand blev det inte riktigt så. Vi har 
hela tiden jobbat med lösningar och det känns som vi gjort mer än någonsin.  
 
- Information och tvål 

Regelbundna distributioner till 800 familjer varje månad. Cirka 5 tvålar varje gång till varje familj som deltar i 
någon av Afrogardens verksamheter. I början var information jätteviktig och vi hade med personal från kliniken 
som informerade och även ansvariga från distriktet. Vi har även distribuerat hinkar och baljor för handtvätt till 
hövdingar, samlingsplatser, kyrkor, kliniken och skolor. Vi gjorde en insamling på Facebook till distributionerna 
och fick in fantastiska 50.000 kr på kort tid! TACK! Vi fortsätter fortfarande med distributioner av tvål. 

 
- Munskydd blir obligatoriskt 

Afrogardens sömmerskor började sy munskydd. Det är ett otroligt lyckat projekt. Alla gillar våra munskydd och 
sömmerskorna är jättestolta att bidra till samhällsnytta, samtidigt som de kan försörja sina familjer. Afrogarden 
betalar materialet och ger sömmerskorna lön för arbetet. Vi har delat ut munskydd till våra 800 familjer, men även 
distribuerat munskydd till kliniken och skolor.  

 
- Barnen behöver sysselsättning 

Skolorna stängdes tidigt under pandemin och barnen drev omkring. Afrogarden började med ”Distance Learning” 
på Centret för 60 barn från andra klass till tredje ring i gymnasiet, fördelat på tre grupper olika tider under dagen. 
Vi tillhandahöll läroböcker och två ”lärare”, barnen studerade själva, gjorde övningar och fick individuella 
genomgångar. Prov och belöningar mellan varven. Några veckor hade vi datorutbildning, vilket var oerhört 
uppskattat. Nu har skolorna börjat igen, men på något sätt kommer vi fortsätta denna verksamhet framöver.   

 
- Flickor blir gravida och vill gifta sig 

Ett stort problem i hela landet ät att tretton-fjortonåriga flickor och pojkar gifter sig och att pojkens vilja är viktig. 
Detta är olagligt i Malawi men i byarna bryr man sig inte om det. I samband med pandemin började vi se detta 
fenomen även bland ”våra” flickor. Vi hade möten med ungdomarna, deras vårdnadshavare och hövdingarna. 
Polisen började gå runt och samla föräldrar och berätta att om de tillåter barn under 18 år att gifta sig kommer 
föräldrarna hamna i fängelse. Detta tog skruv och flera familjer skickade tillbaka flickorna till sina hem. Men 
problemet fortsätter ändå. 
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Afrogarden bestämde sig för att starta studiecirklar med ungdomar och prata sex- och samlevnad, hur det är att 
växa upp, personlig hygien, kulturell praxis, mens, preventivmedel. Vi gör detta i alla våra sjutton byar. Varje 
studiecirkel består av 7 flickor och 7 pojkar tillsammans. När studiecirkeln avslutas tar ungdomarna vid själva och 
startar en ungdomsklubb. Vi kallar studiecirkeln ”Tsogolo Club”. Tsogolo = framtid. 

    
- De gamla 

Vårt program för de gamla och sjuka som ingen annan hjälper har fortsatt, men med försiktighet och restriktioner.  
 

- Inkomster 
Behovet av munskydd kom som en välsignelse för våra sömmerskor. Vi har även börjat sälja Afrogardens sy- och 
stickningssaker på olika marknader här i Malawi, för att hjälpa kvinnorna att få inkomster till sina familjer även 
under denna period. 

 
- Mat 

Under pandemin har antalet köksträdgårdar dubblerats från 250 till 500. Otroligt! Distriktsdirektören vill att detta 
ska prioriteras och vi håller med! Afrogarden utbildar intresserade i varje by att odla på ett ekologiskt och 
vattenhållande sätt. En gång i månaden inspekteras och betygsätts varje trädgård och fröer till nästa månad 
distribueras. Afrogarden ger fröer till grönsaker, solrosor och koriander, men också sticklingar till sötpotatis, 
kassava och olika fruktträd. Hackor och vattendunkar ges som uppmuntran till extra välskötta trädgårdar.   
 

Alla aktiviteter genomförs i små grupper, maximalt 20 personer, med 
social distans på 1-2 meter och vi använder munskydd i 
verksamheten. Distriktsdirektören godkänner all verksamhet och alla 
är oerhört tacksamma för vad Afrogarden gör. Vi har ett fantastiskt 
lokalt arbetsteam och fantastiska människor i våra olika program!  
 
Men det har känts tungt många gånger. Ibland är det svårt att hålla 
isär vad är rätt och vad är fel, vad är gott nog och vad är inte ok. Jag 
försöker, lyckas sådär… Ibland blir jag helt uppgiven, gråter mycket, 
men tror jag har gått igenom så mycket på djupet här så att jag 
kanske ska sluta gråta… 
 
Det har också varit svårt och frustrerande att inte ha någon neutral 
person att rådgöra med på plats, inte ha några kloka volontärer vid 
min sida. Volontärer är navet och drivet i Afrogardens verksamhet 
och jag saknar er så det gör ont! Volontärer är en inspirationskälla 
för alla i byarna och jättemycket för mig. Volontärerna ser till att det 
där extra startas upp eller blir gjort! Vi hoppas att kanske kunna ta 
emot volontärer igen till våren kring april/maj 2021. 

När jag blickar framåt ser jag: 
- mycket fokus på Köksträdgårdarna 
- skapa ”Afrogarden Aktivitetscenter”  
- solenergiprojekt, både på centret och ute i byarna  
- Volontärer 

 
Jag är enormt tacksam för att DU finns och gör det möjligt för 
Afrogarden att göra det vi gör i Mpasa i Malawi! Tack för ditt 
ekonomiska stöd, stort som litet!  
Jag tackar varje dag för att jag kan vara här och göra det jag gör!  
 
Många hälsningar från  
Christina – Afrogarden i Malawi 
2020-10-04 Blantyre 
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       COVID-19 I MALAWI 
 
- 20 mars förklarade Malawis dåvarande president Peter Mutharika landet som ”A country of 

Disaster” 
 
- 23 mars stängdes ALLA skolor i hela landet 
 
- 2 april konstaterades de första Coronafallen i Malawi. Folk var livrädda för Covid-19, det mesta 

stannade av i landet 
 
- 18 april skulle landet gå i en sträng ”lock down”. Men 17 april förbjöd Högsta Domstolen Malawi 

att införa lock down (som svar på en överklagan från Human Rights Defenders Coalition)  
 
- Maj/juni galen tid med politiska rallyn (Presidentval 23 juni) folksamlingar med tusentals 

människor, inga restriktioner efterföljdes  
 

- 23 juni Presidentval, oppositionen vann valet. Ny regering med Lazarus Chakwera som ny 
president  
 

- Juni/juli Coronafallen ökade dramatiskt, strängare regler infördes, Högsta Domstolen bedömde det 
som ”dold” lockdown, reglerna blev rekommendationer. Under denna tid hade vi mellan 100 – 200 
nya fall var dag. Sydafrika skickade hem alla gästarbetare, malawier strömmade in över gränserna 
där de testades, många var Corona-positiva. Den lokala smittspridningen satte fart ordentligt, men 
fokuserat till storstäderna Blantyre och Lilongwe, samt gränsområdena till både Mocambique, 
Zambia och Tanzania 
 

- I mitten av augusti började fallen minska radikalt. Inga Corona-fall i Afrogardens område. I vårt 
distrikt Phalombe har det varit 9 fall totalt, varav 1 död, de andra friska igen. 
 

- Siffrorna igår, 3/10, totalt i Malawi 5.783 bekräftade fall, varav 179 döda och 4.539 är helt 
återställda. Just nu har vi bara drygt tusen aktiva fall. Malawis befolkning är ungefär 19 miljoner 

 
- 7 september öppnades alla skolor igen, men i omgångar. Först alla avgångsklasser. 12 oktober ska 

de flesta skolor ha öppnats. Vissa universitet har e-learning hemifrån, men det är inte vanligt 
 

- De flesta verkar tro att Corona is gone… 

Medlem i stickningsgruppen 
på hemväg 

Ungdomsgruppen ”Framtid” 
får diplom 

Distans learning pågår 


