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Hej Afrogarden-vän!     Uppsala december 2016 

Hälsning från Christina – Malawi oktober och november 2016 

Jag sätter mig direkt på min svarta klumpiga herrcykel och cyklar omkring i byarna, hälsar på vänner, besöker familjer 
och känner in så mycket som möjligt för att få en uppfattning om hur situationen är. Det är underbart att vara 
tillbaka! Jag njuter, tar in den vackra naturen, de härliga människorna och all glädje som strömmar mot mig. 

Alla pratar om problem med vatten – NO WATER! I vissa byar saknas vatten helt, andra byar med flera tusen 
invånare har bara en brunn.  Allt fokus läggs på att hämta vatten, 4-8 timmar om dagen tar det att hämta vatten till 
en normalstor familj (6-10 personer). Först måste man gå en timma, sedan vänta i kö ett par timmar och till slut bära 
det tunga vattnet den långa vägen hem. Det är i första hand kvinnorna som hämtar vatten, i olika kärl, baljor eller 
dunkar som bärs på huvudet.  

Jag blir mer och mer beklämd. Vad ska vi göra? Inget vatten – 
hur ska vi kunna inspirera dem till odling och utveckling – 
vatten är grunden till allt! Phalombe-floden är uttorkad och 
kranarna är snustorra. Det finns några få dammar, där man 
tvättar kläder och använder vattnet till konstbevattning. Vad 
gör regeringen och vad gör Phalombe-distriktet? Jag beger mig 
till distriktsdirektören och ber honom berätta läget för mig. Mr 
Harry Pirri, som han heter är ny i vårt distrikt. Han förklarar att i 
hela Phalombe-distriktet ska det under november borras 16 
brunnar, varav två i Mpasa-området, vilket är glädjande men 
absolut inte tillräckligt. Dessa två brunnar ska borras på två 
olika grundskolor, vilket är positivt! Jag frågar var tredje 
brunnen skulle behövas och Harry svarar i byn Jimu och fjärde i 
byn Khoriyo, byar där Afrogarden har verksamhet.  

Jag funderar och bestämmer att försöka samla ihop pengar till en brunn. Dagen efter sätter jag mig i en minibuss 
som tar mig till närmaste stad,  Zomba, där det finns ett internetkafé. Denna dag finns dock ingen el, utan 
generatorn dånar och den 40-gradiga värmen gör att svetten rinner. Jag beskriver situationen i några mail och gör en 
insamling på Facebook. Fem dagar senare åker jag tillbaka till samma internetkafé och upptäcker att vi redan samlat 
in till en brunn och nästan till två! Otroligt! Tårarna rinner… Jag ringer Inga-lill och frågar om vi gör rätt. Hon svarar 
”Det är den finaste gåva som vi kan ge våra byar!” 



 

Vi vill TACKA DIG som på olika sätt stödjer 
Afrogarden! Tillsammans gör vi skillnad!  
 
Vi förändrar inte världen – däremot förändrar vi 
situationen för massor av familjer i Mpasa-området 
i södra Malawi!  
 
TUSEN TACK!   
 
Ha en underbar Jul! 
 
 

Men Afrika är Afrika och allt tar mycket längr e tid än vad man tror… När 
jag lämnade Malawi i mitten av november, hade de fortfarande inte börjat 
arbetet med vattenbrunnarna, men de hade börjat förbereda. Jag kommer 
åka dit över julen, då hoppas jag sätta mig in Vattenbrunnsprojektet och 
jag återkomma till er med rapporter. 

Vardagen och verksamheten fortsätter. Det andra stora dilemmat är 
naturligtvis matbristen. Svälten börjar breda ut sig rejält, men folk 
fortfarande finns det lite majs och lite grönsaker. I december är det 
mangosäsong och då regnar det mango… Afrogarden undervisar i 
näringslära och försöker ge råd hur man kan få maten att räcka längre 
under svältperioder. Samtidigt med den undervisningen distribuerade vi 
majs till ungefär 400 familjer. 

I början av november kom AnneMarie, som är från Holland och bodde i 
Malawi förra året, då hon arbetade i ett projekt som driver 
yrkesutbildning, Green Malata. Nu kom hon för att jobba med Afrogarden 
några veckor. AnneMarie gillar att odla, men framför allt älskar hon att 
laga mat! Hon anordnade matlagningsgrupper med undervisning och 
experiment/matlagning! De lagade chapati (som har sitt ursprung i 
Uganda) och ångkokte grönsaker! Avslutningsveckan mumsade vi alla på 
deras fantastiska mat!  

Inga-lill kom också och började med sin undervisning i alla köksträdgårdar. 
Vi tre jobbade utmärkt tillsammans! Jag jobbade mycket med våra 
”inkomstgenererande aktiviteter” och även med några skolprogram. Jag 
kommer att berätta om det i nästa brev som kommer någon gång under 
första halvåret 2017. 

 
 
 
 
 

     

 

 

 

 


