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Hej Afrogarden-vän, 
Det händer mycket överallt i världen, det är oroliga tider och människor drabbas på 
olika sätt. Här i lilla utvecklingslandet Malawi har vi också våra utmaningar. I år fick 
vi vårt efterlängtade regn sent, det kom i massor som ledde till kraftiga 
översvämningar och ett alvarligt Kolera-utbrott. Maktskiftet efter valet 2020 verkar 
leda till många negativa konsekvenser, till exempel är korruptionen värre än 
någonsin, ledarskapet otroligt svagt, priserna högre och högre, devalvering på 25%. 
 
 

Det är så tokigt ibland att det är svårt att veta hur olika situationer ska hanteras. Då är det så skönt med fina 
lilla Mpasa där Afrogarden verkar och faktiskt gör skillnad för enskilda människor. I området finns hårt 
arbetande fattiga bönder, även lata såklart, men alla är glada och försöker enligt bästa förmåga. Kvinnorna 
jobbar hårdast och är oftast de som sköter det mesta i hushållet och familjen. Mpasa ligger långt bort i ett 
litet hörn av Malawi och på ett vis kanske folket här lever i sin egen lilla bubbla. Men det är på gott och ont, 
eftersom de också blir bortglömda när det behövs hjälpinsatser. Årets skörd såg lovande ut i början, men på 
grund av kraftiga skyfall och häftig vind bröts många majsstjälkar av innan skörden mognat. Många familjer 
har bara skördat 1 säck majs, medan de egentligen behöver 12 säckar. I samband med situationen i världen 
kommer det att bli ett oerhört tufft år. Det som Afrogarden gör med köksträdgårdarna hjälper mycket och 
blir jätteviktigt i ett sådant här läge. Inte minst vår distribution av alternativa grödor som sötpotatis och 
kassava, ett bra komplement till majs.  
 
Afrogarden jobbar vidare och försöker hitta långsiktiga 
och miljövänliga insatser. Vi ska ”lysa upp” ute i byarna - 
det blir mörkt redan klockan sex på kvällarna. 
Målgruppen är de fattigaste fattiga, som inte kan köpa 
solcellsprodukter eller installera elektricitet själva. Vi har 
valt ut 30 familjer i varje by, med många barn i skolåldern 
och som har en köksträdgård. 510 familjer i Afrogardens 
sjutton byar kommer att få ett litet “solcellskit” 
bestående av 3 lampor, radio, solpanel, batteri och 
omvandlare. Varje kit kostar ungefär 900kr. SunnyMoney 
installerar, sköter allt det tekniska, service, m.m. Detta 
kommer att ske under hösten 2022. 
 
Gåvopaket: 
300kr – en del i ett paket till en familj 
600kr – en lite större del i ett paket till en familj 
900kr – ett helt paket ”solcellskit” till en familj: 3 lampor, radio, solpanel, batteri, omvandlare. 
 
Var med och lys upp Mpasa!  
Insamlingen sker 20 augusti - 1 oktober. Sedan görs en avstämning och rapportering hur det går.   
Det är lite nervöst och det pirrar i magen – mycket pengar och stort ansvar! 
Jag vet att det kommer att gå bra och jag gläds redan med de fattiga ute i byarna – mycket kvinnor och barn! 
Vi behöver ditt stöd – stort TACK på förhand! 
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Afrogardens övriga verksamhet flyter på som vanligt. Här ser ni köksträdgårdsteamet som är på väg att göra 
uppföljning av de 500 köksträdgårdarna. De har med sig fröpåsar som belöning för hårt arbete och håller 
upp böcker med alla namn och betyg.  
Du som varit volontär kanske känner igen personerna på bilden. Flera av dem har haft sin köksträdgård i 
över 10 år och har blivit riktiga experter! Från vänster till höger heter de: Aaron som är del av Afrogardens 
ledningsteam, Sara från Chimenya, Rose från Mhkumba, Annie från Nhakwala, Emanuel från Jimu, Beritha 
från Namanya II, Meritha från Mokochia, Bertha från Mahonya, Wells från Mokochia och Margreth från 
Chamasowa.   

Den här gången har vi skött utskicket i Malawi. Promise, som även skriver sin berättelse i här, och jag har 
pysslat med detta tillsammans. Det är roligt och vi lär oss av varandra. Tanken var att skicka med “snigelpost” 
Malawi – Sverige, till dem som fortfarande vill ha på papper. Men då det kan ta allt ifrån tre veckor till tre 
månader så valde vi att jag postar det när jag nu är en sväng i vackra sommarsverige. 
 
Ni som i fortsättningen gärna byter till att få vårt utskick digital, vänligen skriv till vår e-mail 
afrogarden.info@gmail.com.  
 
Du gör att människor i Mpasa kan blomma, leva ett något mindre fattigt liv och bidrar till att många barn 
kan fullfölja skolan och även utbilda sig till ett riktigt yrke! 
Tack för att du hjälper oss att hjälpa! 
 
Den 7 juli 2022 
Massor av hälsningar från Mpasa 
Christina  


