
 

 

 Datum: 2020-05-01

 

Kära understödjare, 

 

Vi tänkte att det kanske var dags för en hälsning från ett 

regnigt och ganska kallt Arusha. Om nu 22-25 grader 

varmt räknas som kallt      . Vi upplever dock att det är kallt 

och fryser då vi varit vana att ha 28-30 grader några 

månader.  

Vi kan i alla fall meddela att vi mår bra under rådande 

omständighet. Runt påsk fick vi tillfälle att lämna Arusha 

och åkte och Campade några dagar. Det var en 

befrielse att få bara koppla av, sova, bada och sola lite 

och bara höra naturens ljud.  
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Livet går vidare men lite på halvfart, våra flickor Malva och Flora läser båda från hemmet sedan i 
slutet av Mars och det kommer fortsätta terminen ut.  Eftersom Malva ännu inte riktigt är 
självgående i engelskan kravs det att jag eller Håkan är med henne under skoldagarna. De håller 
modet uppe men vissa dagar upplevs deppiga men då känns det fint att vi har varandra.  

Verksamheten på flickhemmet är i full gång med alla 10 flickor hemma och de är inte tillåtna att 
lämna området. Tanzanias television har börjat sända undervisning via TV, även radio sänder 
lektioner, så vi håller som bäst att försöka installera TV på flickhemmet. Som tur är finns det en 
gammal ”tjock TV” som vi kommer installera i dagarna. Just nu sitter jag och försöker skriva detta 
brev, till ljudet av radion och alla flickornas småsnack. 

Vi försöker hålla rutiner med skolläsning på förmiddagarna och lek på eftermiddagarna. Jag beundrar 
verkligen barnen för att de alltid är glada trots situationen. På söndagarna har vi vår egen Gudstjänst 
här på HFC där barnen förbereder sång och ett bibelord som de delar med oss.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad gäller övriga verksamheter har vi fått ställa in alla miljökurser på landsbygden och 
försöker istället rikta in oss på flickhemmet och se över rutiner för att om möjligt hitta 

  



      

 

 

förbättringar. En del av byggnaderna behöver fräschas upp och snyggas till, så med andra 
ord har vi ändå att göra och kan sysselsätta oss.  

Corona slår hårt i alla delar av världen, fattig som rik. Men som alltid så är det de redan 
utsatta som drabbas värst. I detta fall så kanske det inte är själva viruset i sig utan allt som 
kommer i dess kölvatten. Samhällen stängs ner och med det möjlighet till försörjning för 
många, som är beroende av vad man kan generera varje dag för att ha något på bordet.  
  
Gällande Covid-19 i Tanzania så är inte de officiella siffrorna så höga än. För tillfället har man 
konstaterat 480 som smittats samt ca 15 dödsfall som man kopplar till viruset. Dock är det 
garanterat så att detta tal är mycket högre än så. Resurserna att kunna ta hand om de som 
drabbas är heller inte så stora. I Tanzania har man inte valt att stänga ner totalt som man 
gjort i Kenya och andra länder i regionen. Om detta är rätt väg att gå i detta land får tiden 
utvisa. Man är mycket noga med handhygienen och man kommer inte in i någon butik, 
marknad, kyrka eller buss utan att tvätta händerna först. Katolikerna och luterska kyrkan i 
västra Tanzania har stoppat sina gudstjänster. Åtgärderna mot Corona slår hårt i de länder 
man valt en strängare linje. Det har skapat kravaller i flera länder och det rapporteras om 
dödsfall kopplat till åtgärder man tagit. Effekterna av detta kommer nog bli mycket svåra 
framöver med tanke på att de nu är odlingstider och man kan inte vara ute på fälten och 
odla den mat som man är så beroende av. FN talar om att en kommande svält kan visa sig 
i ”bibliska proportioner”. 
Det är mycket troligt att vi kommer påverkas mycket av effekterna av Coronapandemin, 
under en lång tid framöver.  

Ibland undrar vi varför Gud sände oss hit en tid som denna när vi inte kan jobba med det 
som var tänkt att vi skulle göra, men det kanske är just därför vi är här. Att framför allt vara 
ett stöd, någon att gå till, någon att skratta med, någon att gråta med när livet gungar runt 
omkring. Vi är oerhört tacksamma till er, för era böner och att ni stödjer oss ekonomiskt 
även sådana här tider.  

 

Som situationen är nu måste vi i detta 
brev vädja till er om extra hjälp till 
verksamheten! Vi har inte fått ihop så 
långt in i årets budget och vi hoppas att 
så fort krisen är över att kunna komma 
igång med miljöutbildningarna igen. 
Stor del av HFC;s ekonomi kommer från 
Secondhandbutiker, vilka i dessa tider 
har stängt, eller går på knäna. Vi ber er 
församlingar om en extra kollekt till 
HFC, och om ni kära privata 
understödjare har möjlighet att bidra 
med lite extra så är det mycket 
välkommet! 

 



      

 

 

Insättning kan göras på HFC;s 90 konto, eller Swish. 

90-konto 900429-2 

Swish 1230537738 

Hoppas bibelordet i Jesaja 43:5 kan bära er som det gör med oss! 

Åter igen tack och Guds rika välsignelse till er alla! 

 

Mia, Håkan, Flora och Malva  


