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Hej kära församlingar & medunderhållare. 

 

Tiden manar oss att skicka en hälsning till er från Tanzania, vilket vi 

gladeligen gör. September har passerat och klimatet har ändrats för 

både oss och er. Medans värmen i Sverige byts ut mot kyligare väder 

och mindre sol går vi mot motsatta tider. Här i Arusha är det svalt och 

torrt under Juni till Augusti. Nu är det varmare och vi är i en period där 

värmen ligger mellan 27-28 gr dagtid.  

Alla har vi påverkats av Covid 19 och dess framfart. Vad vi förstår tar 

den fart igen i stora delar av Europa. Här i Tanzania lever vi ändå 

ganska normalt. Visserligen undviker man kramar i större utsträckning 

och det finns fortfarande vatten och tvål vid en del ställen som man 

besöker. Vi hör faktiskt mycket lite om sjukdomsfall numera. Har fått lite 

input från läkare vilka har bekräftat detta.  

Vi har kommit igång med Miljökurserna igen vilket är mycket 

inspirerande för oss. Den tredje kursen sedan augusti start har sin 

avslutning senare denna veckan. Sedan skall vi ha en till i början av 

November innan regnperioden drar igång. 

Trots att vi behöver hålla ner kostnader kan vi söka projektpengar hos 

en aktör som har som policy att man kan ge pengar till projekt men 

inte till organisationers ”rullande utgifter”. Vi har fått in en förfrågan om 

att hjälpa till med fortsatt bygge en förskola/skola i ett Masai-område. 

De har själva murat upp väggar men det saknas tak, golv, dörrar och 

fönster mm. Vi hoppas alltså på ett stöd från denna organisation för att 

kunna hjälpa andra, utan att det kostar oss något. 

Under en av 

miljökurserna mötte vi 

3 st flickor som har 

blivit omhändertagna 

av antingen en farmor 

eller någon annan 

kvinna. Detta eftersom 

barnens föräldrar är 

döda eller bara 

lämnat sitt barn. Dessa 

kvinnor som valt att 

hjälpa flickorna lever 

själva under tuffa 

förhållanden, och är ej 

förmögna att ge dem 

tillräckligt med mat 

eller vård. De kan bara gå i skolan ifall de lyckats få ihop pengar, vilket 

bara händer ibland. De betalar skolan per månad och får då ingen 

sammanhängande skolundervisning. Inom masai-kulturen blir flickorna 

även bortgifta  i tidig ålder, vilket sätter käppar i hjulet för dem ifall de 

vill läsa vidare i skolan. Vi reste ut med en Socialarbetare för att 

undersöka dessa 3 flickors förhållande. Undersökningen resulterade i att 

det är nödvändigt att hjälpa flickorna. Vi har platser kvar på centrat så 

vi inväntar nu beslut på att den kan få flytta till HFC.  

 

HOPE FOR CHILDREN 

90-konto:  900429-2 

Swish:  1230537738 

 

KONTAKT 

Telefon via Whatsapp 

Mia: +255 747 034180 

Håkan: +255 747 058791 

 

Hemsida: 

www.hopeforchildren.se 

 

https://www.instagram.com/hope

forchildrenarusha 

 
https://m.facebook.com/Hopefor

childrenTZ/ 

 

E-post:  

mia@hopeforchildren.se 

hakan@hopeforchildren.se 
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Vid en förskola som Hope For Children byggde upp av projektpengar 2019, har de nu ca 70 st barn. 

Dessa satt på cementgolvet vilket var både hårt och kallt. De behövde något att sitta på. Vad kunde vi 

göra utan pengar. Eftersom vi kapat träd på HFC;s tomt hade vi virke. Nu behövdes arbetskraft. Detta 

erbjöds kostnadsfritt från en organisation som hjälper killar som fastnat i droger mm. Vi hjälpte 

nämligen dem i början av året med att bygga vattentank och filter. Dessa killar behöver aktiveras 

under dagarna för att rensa tankarna. De erbjöd sig bygga bänkarna vilket vi tog emot med glädje.  

 

 
 

 

  
 

Vi fick också samlat ihop pengar till majs och kunde leverera 3000 kg delat på 2 byar. Detta 

var mycket välkommet i dessa torrtider. Tack alla på sociala nätverk som såg till att detta 

kunde genomföras. 

 

Varma hälsningar från oss. 

 

 

Mia, Håkan, Flora och Malva 

 


