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Hösthälsning	  till	  barnhemmets	  vänner	  
	  
Vi	  är	  nu	  mitt	  uppe	  i	  en	  intensiv	  torrtid.	  Solen	  känns	  hetare	  för	  varje	  dag,	  trots	  att	  det	  ännu	  är	  en	  månad	  
innan	  vi	  har	  solen	  i	  zenit	  på	  dagarna.	  	  Naturen	  är	  torr	  och	  brunbränd	  och	  det	  blir	  inte	  mindre	  dammigt	  
av	  kinesiska	  vägbygget	  uppe	  vid	  stora	  vägen.	  Som	  det	  ser	  ut	  får	  vi	  nog	  leva	  med	  det	  en	  tid	  framöver.	  
	  
Men	  oberoende	  om	  det	  är	  regntid	  eller	  torrtid,	  dag	  eller	  natt	  jobbar	  vi	  för	  att	  barnen	  ska	  överleva	  och	  
kunna	  tas	  omhand	  av	  sina	  familjer	  eller	  släktingar.	  I	  juli	  månad	  uppnådde	  vi	  det	  målet	  för	  tre	  av	  våra	  
barn.	  Vi	  tog	  med	  glädje	  farväl	  av	  pojkarna	  Fred,	  Tumaini	  och	  Romeo.	  Det	  känns	  bra	  att	  veta	  att	  alla	  tre	  
överlevt	  tack	  vare	  er	  faddrar	  och	  vänner	  till	  barnhemmet	  i	  Musoma.	  Alla	  tre	  har	  god	  hälsa	  och	  har	  alla	  
möjligheter	  att	  nu	  växa	  upp	  tillsammans	  med	  sina	  släktingar.	  

	   Från	  vänster:	  Doto,	  Joel,	  Fred,	  Tumaini,	  Romeo	  och	  Timotheo	   	   	  
	  
Fred	  ska	  småningom	  flytta	  hem	  till	  sin	  pappa,	  men	  är	  nu	  i	  början	  hos	  sin	  moster	  här	  i	  Musoma.	  Hon	  har	  
också	  hand	  om	  Freds	  syster,	  som	  är	  några	  år	  äldre.	  Moster	  hade	  köpt	  en	  häftig,	  glansig	  kostym	  till	  Fred,	  
så	  det	  såg	  ut	  att	  bli	  fest	  när	  de	  åkte	  härifrån.	  
	  
Tumaini	  flyttade	  till	  den	  släktings	  familj,	  som	  skötte	  hans	  mamma	  innan	  hon	  födde	  och	  dog.	  Där	  hemma	  
finns	  andra	  barn	  i	  Tumainis	  ålder	  och	  de	  tog	  emot	  honom	  med	  öppna	  armar.	  Tumaini	  var	  i	  början	  liten	  
och	  klen,	  men	  han	  blev	  en	  stor	  och	  stark	  pojke.	  
	  
Romeos	  pappa	  hämtade	  hem	  sin	  Romeo.	  Det	  var	  härligt	  att	  se	  hur	  far	  och	  son	  liknade	  och	  accepterade	  
varandra	  fastän	  pappan	  inte	  kunnat	  besöka	  honom	  så	  ofta.	  Han	  bor	  i	  Dar	  es	  Salaam	  och	  det	  är	  mycket	  
långt	  härifrån.	  
	  
Vi	  har	  två	  nya	  barn:	  Benjamin	  och	  Tatu.	  
Benjamin	  hade	  lämnats	  nyfödd	  men	  avnavlad	  nära	  en	  skola	  här	  i	  Musoma.	  Han	  vårdades	  en	  tid	  på	  
sjukhuset	  och	  kallades	  där	  Mussa.	  Vi	  hade	  redan	  en	  liten	  pojke	  med	  det	  namnet,	  så	  då	  han	  kom	  till	  oss	  
gav	  jag	  honom	  namnet	  Benjamin	  och	  lät	  honom	  behålla	  Mussa	  till	  efternamn.	  Det	  finns	  ju	  inga	  kända	  
anhöriga.	  Benjamin	  är	  en	  god	  och	  förnöjsam	  gosse,	  men	  han	  har	  av	  och	  till	  svårt	  att	  andas.	  Det	  är	  
troligen	  någon	  sorts	  av	  allergi.	  Han	  har	  blivit	  undersökt	  av	  barnläkare/specialist,	  som	  gav	  oss	  hopp	  om	  
att	  det	  inte	  är	  någon	  större	  fara	  med	  honom.	  	  

	  
	  



	  
Tatus	  pappa	  är	  en	  21	  årig	  möbelsnickare,	  som	  
hade	  en	  ung	  fru.	  Deras	  första	  barn	  dog	  nu	  i	  slutet	  
av	  juni	  endast	  litet	  över	  ett	  år	  gammalt.	  En	  vecka	  
efteråt	  föds	  Tatu	  tre	  veckor	  för	  tidigt.	  Den	  unga	  
mamman,	  	  17	  år,	  dör	  när	  hon	  föder	  deras	  andra	  
barn,	  hon	  förblödde.	  Tatu	  är	  en	  liten,	  ljus	  flicka	  
med	  dålig	  hy	  och	  väger	  bara	  2500	  g.	  Hon	  fick	  sin	  
mammas	  namn.	  	  
	  
Inte	  nog	  med	  det,	  efter	  ytterligare	  två	  veckor	  dör	  
morfar.	  Sedan	  blir	  Tatus	  pappa	  sjuk	  och	  läggs	  in	  
på	  sjukhuset	  i	  den	  stad	  där	  han	  bor	  och	  jobbar.	  
Det	  är	  inte	  ovanligt	  att	  man	  får	  malaria	  efter	  
begravningar,	  eftersom	  släkt	  och	  bybor	  samlas	  
och	  sitter	  ute	  i	  flera	  dygn.	  Pappan	  tillfrisknar	  och	  
åker	  till	  sin	  hemby	  för	  att	  få	  hjälp	  med	  pengar,	  
eftersom	  han	  inte	  kunnat	  jobba	  på	  länge.	  På	  
hemvägen	  anfölls	  han	  av	  banditer,	  som	  slår	  
honom	  och	  tar	  pengarna	  han	  lyckats	  samla	  ihop.	  	  
	  
Det	  var	  en	  mycket	  prövad	  och	  ledsen	  ung	  man,	  
som	  till	  slut	  lyckades	  komma	  den	  långa	  vägen	  hit	  
med	  Tatu,	  den	  enda	  han	  har	  kvar	  av	  sin	  familj.	  
Samtidigt	  visade	  han	  mycket	  stor	  tacksamhet	  över	  att	  få	  denna	  möjlighet	  för	  Tatu	  att	  överleva.	  	  
	  
	  
För	  övrigt	  har	  juli	  och	  augusti	  månader	  varit	  en	  tuff	  tid.	  Malarian	  har	  varit	  mycket	  elak	  och	  svår	  att	  bota.	  
Folk	  har	  varit	  så	  sjuka.	  Även	  bland	  våra	  barn	  och	  vår	  personal	  har	  många	  varit	  allvarligt	  sjuka.	  Vi	  har,	  tack	  
och	  lov,	  inte	  förlorat	  någon,	  men	  det	  har	  blivit	  många	  sömnlösa	  nätter	  och	  dagliga	  läkarbesök.	  Det	  gäller	  
att	  vara	  alert	  24h,	  bryr	  man	  sig	  inte	  är	  barnen	  förlorade.	  
	  
Flodhästar	  har	  nu	  en	  längre	  tid	  hållit	  till	  här	  nere	  i	  Victoriasjöns	  strandvatten.	  För	  er	  låter	  det	  kanske	  
bara	  exotiskt,	  men	  för	  oss	  som	  ska	  hålla	  vattenpumpen	  igång	  kan	  det	  vara	  tufft.	  Denna	  sommar	  har	  vi	  
fått	  reparera	  vattenintaget	  fem	  gånger.	  Det	  ligger	  på	  ca	  3	  meters	  djup	  100	  meter	  från	  stranden.	  Vi	  kan	  
inte	  tvinga	  ut	  någon	  i	  det	  farliga	  vattnet,	  bara	  sända	  ut	  frivilliga.	  Men	  man	  står	  nog	  med	  hjärtat	  i	  
halsgropen	  tills	  de	  är	  lyckligt	  på	  torra	  land	  igen.	  Vår	  jobbare	  Mussa	  är	  modig,	  men	  efter	  senaste	  gång	  såg	  
han	  en	  stor	  krokodil	  komma	  simmande	  från	  platsen	  där	  han	  just	  dykt...	  	  
	  
Samtidigt	  som	  det	  varit	  jobbigt	  med	  malaria	  och	  vattnet	  har	  också	  vandringsmyrorna	  outtröttligt	  gjort	  
nattliga	  anfall	  på	  barnhemmet	  i	  över	  en	  månads	  tid.	  Vi	  har	  aldrig	  tidigare	  upplevt	  dem	  i	  sådana	  mängder	  
och	  med	  sådan	  aggressivitet	  som	  nu.	  De	  formligen	  väller	  fram.	  Vi	  har	  varit	  ute	  om	  nätterna	  och	  kastat	  
aska	  på	  barnhemsväggarna,	  spritt	  fotogen	  inne	  och	  evakuerat	  barn.	  Det	  går	  inte	  att	  förklara,	  jag	  tror	  
man	  måste	  uppleva	  dem	  för	  att	  förstå	  allvaret	  och	  vilken	  fara	  de	  utgör	  för	  barnens	  liv.	  
	  
Allt	  detta	  samtidigt	  vecka	  efter	  vecka,	  vilken	  afrikaidyll!?	  
	  
Själva	  har	  vi	  fått	  vara	  friska	  och	  det	  är	  vi	  tacksamma	  för.	  	  
Varma	  hälsningar	  från	  oss,	  
	  
Lisbeth	  
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