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Kära gåvogivare,

Det har hänt en hel del sedan vi landade i Tanzania den 6

augusti och vi skall med detta brev försöka sammanfatta

våra första 2 månaderna.

Efter en lång resa och lite strul på flygplasten fick vi ett

varmt välkomnande av alla barnen och personalen när vi

väl anlände till HFC center. Under de första dagarna blev

det att packa upp våra 8 resväskor, inventera vad som

fanns i huset, fixa till barnens rum och även vårt sovrum.

Båda flickorna fick välja nya gardiner till sina rum innan vi

reste och nu går Malvas rum i blått och Floras i rosa och lila.

Veckan som följde försökte vi lära känna Arusha stad lite

grann, som att hitta till bankautomaten och vilka gator vi

skulle köra på för att hitta till de butiker som har alla de varor

vi eftersökte. Tänk dig utmaningen att först köra på fel sida

(vänster) och varje gång du skall använda blinkers så går

vindrutetorkaren igång, det är bilar, motorcyklar och

människor överallt.

Allt detta blandades med mycket lek tillsammans med

flickorna på HFC Center, samtal och introduktion 

av föreståndarinnan, slakt och styckning av en ko, 

besöka våra barns blivande skola, bada hundarna och 

behandla dem mot loppor samt påbörja den långa 

processen vad gäller införskaffandet av ett så kallat 

”Nida” nummer, ett personligt nummer i Tanzania. 

Detta är tydligen oerhört viktigt och är grunden för 

andra processer i landet såsom körkort, införskaffandet av 

nytt mobilnummer mm.
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Den 19/8 började Flora läsa via Sofia distans och Mia började jobba 10 timmar i veckan för
Norconsult. Det är en utmaning för dem båda. Flora har ett veckoschema med uppgifter som skall
lämnas in varje fredag och Mia skall balansera arbete för HFC och Norconsult varje vecka. Det gäller
att vara flexibel i sin planering om strömmen inte fungerar och man inte har nätverk. Men vi känner
stor tacksamhet över att Flora och Malva har sin kusin, Samuel Holmesson, hos oss och som i 
nuläget fungerar som handledare i skolan.

Styrelsen för HFC träffades den 23/8 och vi blev då invalda i styrelsen som representanter för
Insamlingsstiftelsen i Sverige. Det kändes fint och givande att nu få påbörja arbetet för HFC på riktigt.
Den 25/8 blev vi inbjudna till församlingen i Nadosoit som också är vår kallande församling. Pastor
Goodluck tog väl emot oss och vi blev förvånade över att han kunde översätta predikan från
portugisiska till swahili då de hade en predikant på besök som var från Brasilien.

Nästa utmaning blev ett första personalmöte på HFC. Vi ville så gärna få en bra start med
personalgruppen. Vi kontaktade en gammal vän, Peter Åkerstöm för att få tips på samarbetsövningar.
Det gav resultat och det blev en superlyckad eftermiddag med först fika och reflektion kring vad ett
bra TEAM är och hur vi kan arbeta tillsammans. Därefter fick vi alla försöka samarbeta i några övningar
i form av lekar.

Nu är vi framme vid den dagen (28/8) då båda våra tjejer börjar den nya skolan. Skolan heter Christ
Church International School (CCIS) och är en mindre skola med ca 100 elever med 14 olika
nationaliteter. Spänningen är stor och det är mycket frågor dagarna innan. Jag önskar ni kunde sett
flickornas ansikten när de kommer hem efter första dagen, det lyser om dem och Malva säger följande;
Mamma! Jag tror verkligen jag kommer trivas på skolan. Dag nummer 2 kommer Flora hem och säger
att hon redan fått en kompis. Ja, ni förstår säkert vilken lättnad det är för mamma & pappa hjärtat!



Medan barnen är i skolan kan vi börja jobba på riktigt. Den 30/8 åker Håkan till en plats som heter
Maweni för att dokumentera ett projektarbete. I det här området har HFC bidragit med hjälp till
uppbyggnad av en dispenser. Vi fick i uppgift att bygga upp till och med väggarna, därefter har Arusha
stad lovat bygga tak och resterande såsom puts, färg samt iordningsställande av verksamheten.

Den 3/9 reste vi tillsammans med Julius Mollell, en konsult som håller i de Miljökurser som HFC
genomför. Området heter Nshupu och ligger en bit upp på Mount Meru berget. I det här området har
HFC genomfört en miljökurs. När vi kommer fram möts vi av en grupp färgglada kvinnor som kommer
dansandes och sjungandes mot oss. Vi leds in under ett tak, en uppbyggd uteplats. Där tilldelas vi
information om den fortsatta utvecklingen efter kursen. De hade nu byggt färdigt toaletten, färdigställt
ytterligare två regnvattentankar och byggt 32 energisnåla spisar som de börjat sälja i trakten.

Efter det här mötet ville de ta med oss till en plats där de själva påbörjat bygga upp en mindre
dispensär.  Resan dit såg nog rätt komisk ut. HFC:s pickup lastades med 15 personer och bilen förde
oss ännu längre upp. Projektet stannades upp på grund av omprioriteringar i området, en skola
byggdes också upp under den här perioden.

Det finns fortfarande lite kvar att göra innan den kan börja användas. Bara de blir klara med detta så
kommer Arusha stad bidra med personal, mediciner mm. I anslutning till dispensären finns en stor



vattenreservoar som samlar vatten från berget. Om den här dispensären skulle komma i bruk skulle
upp emot 6000 människor bli hjälpta. De bad om ytterligare hjälp från HFC om att slutföra detta
projekt. Detta tog vi till oss och ser om det finns budget för detta år 2020. Vi lämnade platsen med stor
respekt och beundran över dessa starka kvinnor och deras driv.

Väl hemma på centrat var det dags att börja planera nästa stora projekt i ett område som heter
Ndukusi. Byborna i den här byn har sedan en lång tid skrivit en förfrågan om hjälp och vi fick äran att
förmedla att nu fanns pengarna till en majskvarn, en förskola och tid för att genomföra en
miljöutbildning. 6/9 samlades vi på kontoret på HFC, sammanlagt 6 personer. Julius Mollel, Anna Efata,
(de håller i miljökurserna), Janet (föreståndarinna för HFC) samt en man som heter Nelson (en
yrkesman inom byggnation). Mötet gick mycket bra och på måndag den 9/9 for vi tillsammans med 
2 kvinnor från byn och Julius till en affär för inhandling och leverans av kvarn och en generator. 
Resan dit blev verkligen ett äventyr. För det första sa de att det bara skulle ta ca en 1 h men med 
den tunga lasten och den dåliga vägen, som ringlade sig utmed 3 flodbäddar tog det närmare 3h.
På grund av dessa flodbäddar var det även viktigt att vi fick igång projektet redan nu i september, 
för när regnet kommer blir det omöjligt att nå området. Dagen blev verkligen lång och vi kom 
hem långt efter mörkrets inbrott otroligt lyckliga och tagna över byns tacksamhet och glädje.

Dagen efter var det dags att tillsammans med Nelson ordna allt material för byggnationen av förskolan
samt ordna transport till detta otillgängliga område. Den 11/9 var det åter dags att sätta sig i bilen med
Julius, Anna och Janet för att starta miljökursen. Resan gick bättre utan den tunga lasten och vi kom
dit på 2 h istället. Väl framme och vi skall sätta igång kursen saknas hälften av alla kursdeltagare
(männen), för de är iväg och försöker hjälpa till med att fixa vägen så att lastbilen kan komma fram 
mad allt material till byggnationen. Vi fick snällt vänta några timmar men tillslut fick vi ändå starta 
kursen och vända hemåt. Nu pågår kursen för fullt och Håkan åkte tillbaka den 19/9 för att kunna 
dokumentera framfarten av projektet. Det var fantastiskt att se vad mycket de redan gjort!



Fredagen den 27/9 är det avslutning av miljökursen samt utdelning av diplom till alla som varit med
och under kursen. De färdiga resultaten får vi tyvärr vänta med, ni får se det i nästa kvartalsrapport.

Annars fylls dagarna på snabbt med än det ena och det andra. Att inventera vad som finns i HFC:s
container. Att hjälpa Janet med administrativa saker, ekonomisk uppföljning, till att se till att saker 
blir gjorda vad gäller underhåll av byggnader på centrat mm.

Som ni förstår kan livet i Tanzania också vara intensivt men vi trivs och är otroligt tacksamma att det
fungerar så bra tillsammans med personalen på HFC och att barnen trivs.

Vi vill även avsluta med en bibelvers från Psaltaren143:8. ”Låt mig var morgon möta din trofasthet, ty
jag förtröstar på dig” Dessa är några ord som just nu bär oss genom livet. 

Hoppas även du kan finna tröst i dessa ord!

Du som beder, bed för oss och HFC!


