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Kära	  faddrar	  och	  barnhemmets	  vänner,	  

	  

En	  varm	  hälsning	  från	  ett	  grönt	  Musoma.	  Här	  i	  norra	  Tanzania	  har	  det	  varit	  hårt	  efter	  regn.	  	  I	  januari	  

var	  det	  varmare	  än	  det	  brukar	  vara.	  	  Sedan	  kom	  ”Stora	  regntiden”	  för	  sent	  och	  regnet	  fortsatte	  inte.	  
Trots	  att	  storm,	  hagel,	  blixt	  och	  åska	  förstörde	  hus,	  träd	  mm,	  blev	  det	  för	  långa	  uppehåll	  	  mellan	  
regnen.	  	  Maten	  har	  varit	  dyr	  och	  kossorna	  har	  saknat	  bete.	  

Vi	  har	  i	  början	  av	  året	  grundrenoverat	  ett	  av	  personalhusen.	  Det	  är	  aderton	  år	  sedan	  huset	  byggdes	  

så	  det	  var	  verkligen	  nödvändigt.	  	  Här	  i	  området	  förekommer	  små	  jordskalv	  nu	  och	  då	  och	  dessa	  
förorsakar	  också	  reparationsbehov.	  

Barnen	  har	  mått	  relativt	  bra	  förutom	  i	  februari	  då	  sjukdomar	  härjade	  i	  området.	  Det	  har	  funnits	  

massor	  av	  mygg	  och	  malarian	  har	  varit	  svår.	  Nu	  i	  april	  har	  det	  förekommit	  många	  fall	  av	  kolera	  i	  och	  
runtom	  Musoma,	  men	  vi	  har	  inte	  drabbats	  av	  det.	  

Sedan	  julbrevet	  har	  två	  gossar	  	  återförenats	  med	  sin	  släkt.	  	  Vi	  har	  tagit	  emot	  6	  nya	  små	  liv,	  som	  
förlorat	  sina	  mammor.	  

Gossen	  Juma	  	  har	  flyttat	  till	  sin	  mormor	  i	  staden	  

Tarime.	  	  Han	  var	  sällan	  sjuk	  och	  gav	  oss	  inga	  större	  
bekymmer.	  	  	  

Den	  andra	  gossen,	  Timba,	  kan	  vi	  med	  all	  rätt	  kalla	  
mirakelbaby.	  Då	  han	  kom	  till	  oss	  var	  han	  2	  månader	  

och	  vägde	  bara	  2,6	  kg.	  Under	  de	  9	  första	  
levnadsmånaderna	  var	  han	  mera	  sjuk	  än	  frisk.	  	  Vi	  
hade	  vid	  flera	  tillfällen	  förlorat	  hoppet	  om	  att	  han	  

skulle	  överleva.	  Sedan	  svängde	  det	  och	  han	  började	  gå	  upp	  i	  vikt.	  Då	  han	  for	  till	  sin	  farbror	  i	  staden	  
Mwanza	  var	  han	  som	  vilken	  stor	  och	  fin	  2-‐åring	  som	  helst.	  Farbrodern	  har	  också	  hand	  om	  Timbas	  
bror	  och	  flera	  andra	  släktingars	  föräldralösa	  barn.	  Bilden	  till	  vänster	  är	  Juma	  och	  Timba	  till	  höger.	  

Årets	  första	  barn	  heter	  Maria,	  hon	  föddes	  3	  januari	  2009.	  Förlossningen	  gick	  bra,	  men	  inom	  några	  

timmar	  dog	  hennes	  mamma.	  Maria	  hade	  bra	  födelsevikt	  på	  3240	  g	  och	  hon	  mår	  bra.	  

Tvillingflickorna	  Kulwa	  Sarah	  och	  Doto	  Angel	  kom	  till	  oss	  6	  dagar	  gamla	  i	  början	  på	  februari.	  Dagarna	  
innan	  de	  föddes	  behandlades	  mamman	  för	  svår	  malaria.	  Förlossningen	  gick	  bra	  men	  mamman	  dog	  
strax	  därefter.	  Båda	  flickorna	  vägde	  vardera	  strax	  över	  2	  kg	  när	  de	  kom	  till	  oss	  och	  på	  tionde	  dagen	  

blev	  de	  sjuka	  i	  malaria.	  Båda	  mår	  nu	  bra.	  
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Jenipha	  föddes	  som	  prematur	  på	  1,9	  kg	  i	  sjunde	  graviditetsmånaden.	  Mamman	  ammade	  henne	  och	  

hon	  gick	  upp	  fint	  i	  vikt.	  Då	  Jenipha	  var	  6	  månader	  fick	  mamman	  ont	  i	  huvudet.	  Hon	  fördes	  till	  
sjukhuset	  i	  Musoma	  men	  dog	  	  innan	  hon	  hann	  träffa	  någon	  läkare.	  Hos	  oss	  går	  det	  bra	  för	  Jenipha.	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Våra	  nya	  tvillingpar,	  Daniel	  med	  	  Sarah	  och	  Angel,	  	  Lisbeth	  med	  	  Fatuma	  och	  Hasani	  

Tvillingar	  igen,	  Kulwa	  Fatuma	  och	  Doto	  Hasani.	  	  Mamman	  hade	  malaria	  och	  anemi	  och	  födde	  i	  
åttonde	  graviditetsmånaden.	  Hon	  fick	  blod	  flera	  gånger	  på	  sjukhuset,	  men	  man	  lyckades	  inte	  rädda	  

hennes	  liv.	  De	  mycket	  små	  tvillingarna	  gick	  ytterligare	  ner	  i	  vikt	  på	  sjukhuset.	  Då	  de	  kom	  till	  oss	  var	  
de	  drygt	  tre	  månader	  och	  vägde	  1850	  respektive	  2070	  gram.	  	  De	  hade	  ”gammelmanns	  utseende”	  
med	  sin	  undernäring,	  men	  de	  pigga	  ögonen	  ingav	  oss	  hopp.	  Dessutom	  kom	  de	  båda	  med	  malaria.	  De	  

har	  varit	  hos	  oss	  endast	  tre	  veckor	  och	  de	  har	  ökat	  i	  vikt	  500	  och	  700	  gram.	  

De	  små	  moderlösa	  barnen	  behöver	  vård	  och	  vi	  är	  tacksamma	  att	  du	  vill	  hjälpa	  oss	  att	  vårda	  dem	  tills	  
deras	  släktingar	  kan	  ta	  vid.	  

Många	  hälsningar,	  med	  önskan	  om	  en	  skön	  sommar	  

Lisbeth	  

	  


