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Hej Afrogarden-vän, 
 
Älskar – älskar inte… Efter en enorm hetta och mycket känslor i Afrogardens 
projekt i södra Malawi, landar jag i Sverige på min altan till mitt lilla hus i 
Trosa. När jag öppnar dörren börjar jag gråta – vad gör jag här? Inga hundar 
som möter mig, ingen afrikansk doft. Jul i Sverige – varför det? Mitt flackande 
och flängande fram och tillbaka börjar resultera i att mitt HEM på riktigt är i 
Malawi! Skönt att veta! Nu ska jag fokusera på att träffa vänner, babbla om 
Afrika och fixa med Afrogarden-Sverige! Sedan får det bära av till Malawi 
igen för lång tid… 
 
Afrogarden har blivit mitt liv och min livsstil och jag är enormt tacksam över 
att DU vill stödja oss att hjälpa alla behövande, fattiga och underbara 
människor i Mpasa i Phalombe-distriktet. 
 
Sedan förra utskicket i juni har människorna skördat antingen noll eller 

extremt lite, de har frusit under juni och 
juli – några veckor var det till och med 
kring 5grader på natten (Afrogarden delade ut filtar, mattor och jackor), de har 
tvingats äta mindre och hjälpa varandra. De försöker även bygga och renovera 
sina fallfärdiga hus och tak.  
 
Det blev varmare och det varnades för extremvärme, vilket det blev - 43 
grader. Ingen kunde jobba på dagarna. Tidiga mornar och sena eftermiddagar 
var det som fungerade någorlunda. Människorna jobbar med sina 
köksträdgårdar som ger dem gratis och nyttig mat. Detta år då majsen inte gav 
någon skörd har de odlat sötpotatis och kassava som blivit ett uppskattat 
mattillskott! De har odlat solrosor och koriander vars fröer de sedan sålt och 
köpt mat för. 
 
Ett stort problem i Malawi är bristen på träd. De hugger ner alla träd, både 
lagligt och olagligt för att kunna laga mat och även till att till exempel bränna 
tegel. Vid kraftiga regn blir lätt översvämningar ett faktum, det finns inget som 
stoppar upp vattenmassorna. Under alla år har Afrogarden undervisat om träd 

och trädplantering. Tre till fyra gånger per år storhandlar vi och distribuerar till våra 300 köksträdgårdar, både 
fruktträd och andra träd.  
 
Afrogarden diskuterade länge vilken typ av hus vi skulle bygga åt dem som förlorat sina hus under översvämningarna 
i mars. Ett enkelt hus som vid oväder kan rasa igen, men vi kan hjälpa många? Eller ett mer påkostat och hållbart hus, 
men då kan i hjälpa mycket färre?  
 
Ett enkelt hus kostar cirka 2.500kr, för 5.500kr får du 
ett relativt bra hus, men ska det hålla i ur och skur 
kostar det mer än 10.000kr. Den stora skillnaden är 
cement istället för lera och plåt istället för gräs.  
 
Rätt eller fel – vi valde att bygga fem bra hus till de 
värst drabbade och sedan laga några tak plus ett hus 
genom separata insamlingar. En oerhört intressant 
process har det varit, då vi jobbat tätt med 
hövdingarna, släktingarna och familjen.  
Afrogarden och byggaren överlämnade husen vid en 
liten trevlig familjär ceremoni vid varje hus.  
 
I framtiden verkar det klokt att laga hus och tak med 
kvalitet, men inte bygga nya hus. Det för blir för hög 
kostnad till bara en familj. Vi vill hjälpa fler… 
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Nytt skolår började den 16 september och nu för tiden innebär det en massa jobb för Afrogarden. Barnen är glada och 
förväntansfulla. Nya lärare, ny skoluniform, nya anteckningsböcker, 
kanske till och med nya skor och ny väska och en solcellslampa … Vi 
måste förbereda de barn som ska till internatskolor och sedan även följa 
dem till skolorna. Skolavgifter på många olika skolor ska betalas. Kollas 
att alla har hela och rena skoluniformer och allt skolmaterial. Besöka 
åtminstone fem av våra närmste skolor för att hälsa på nya och gamla 
lärare och planera extraundervisning för behövande barn.   
Någon vecka efter terminsstart hade vi två små ceremonier på två skolor. 
På Mwanasanga Primary School och på Mpasa Primary School. Vi 
distribuerade 30 skoluniformer på varje skola, dvs 60 skoluniformer. 
TACK Lisa för detta initiativ som vi nu fortsätter till fler skolor! 
 

Jätteduktiga och härliga volontärer har varit på plats i flera omgångar.  
Julia blev den ledande och ansvarsfulla barnmorskan på vår lokala sjukvårdsklinik. Julia förlöste flera bebisar och var 
ett otroligt tillskott där! Julia blev också en kompis bland ungdomarna i byarna. 
 
Helén fortsatte Ulfs initiativ och utbildade gymnasieelever i grundkurs i 
datorer. Den ingenjör som hon är ledde hon oss ofta till nya kreativa 
lösningar. Hennes barns fotbollsklubbar hade skickat med tröjor och 
utrustning till ett helt lag. Härlig fotbollsmatch inledde ett samarbete. 
 
Vår förtjusande lärarinna Lisa som varit i Mpasa flera gånger engagerade 
sig denna gång i Afrogardens läsecirklar ”Wala Club”. Dessutom 
undervisade hon, precis som Ulf gjorde i april/maj, alla flickor i sjunde 
klass på en skola i matematik. Detta initiativ har visat sig betyda 
jättemycket för flickornas resultat i matte. 
 
Anneli J kom för andra gången. Sprider en enorm glädje och hoppfullhet i 
byarna. Lär om miljömedvetenhet, agerar ”soppolis” och propagerar om 
rent vatten. Jobbade med att få fart på brunnsträdgårdarna. Anneli var med 
och stöttade mig när Afrogarden faktiskt stängde en brunn under åtta 
dagar på grund av vanskötsel.  
 
Dessutom kom Bibbi i år igen. Bibbi skrev tidigare och berättade om sin volontärvistelse i Mpasa för ett år sedan. 
Bibbi har gjort underverk med stickningsgruppen och även med brunnsträdgårdarna.  
 
Matilda är vår senaste volontär, hon är dagens gästskribent här och bifogat finner du hennes skildring.  
 

Ett av syftena för volontärerna är att få uppleva och dela vardagen med 
fattiga människor som inte har någonting. Att få dela och utbyta är så roligt. 
Vi skrattar mycket – en del saker blir så tokigt - ofta missförstånd. Ett minne 
för livet, en ny vänskap för livet eller kanske en början till något nytt… 
Starka upplevelser i kombination med få vara med och göra skillnad är unikt! 
 
Jag tänker på Afrogardens projekt och jag blir varm i hjärtat - alla människor 
som vi gör livet lättare för. Alla barn som älskar att springa efter oss, sjunga 
med oss och läsa med oss! Alla kvinnor som fått en liten regelbunden 
inkomst tack vare att de lärt sig sticka eller sy – de klarar att köpa mat, tvål 
och skolmaterial. Alla familjer med grönskande köksträdgårdar! 

 
Tusen TACK för ett fantastiskt år! Alla människor i Mpasa vinkar till er, säger hej till er och tackar er! 
Vi ser fram emot ett nytt och spännande år! 
 
GOD JUL  och  GOTT NYTT ÅR!  Trosa den 3 december 2019 

Christina och Afrogarden 


