
 

 

 Datum: 2021-04-08 

 

Kära vänner & understödjare,  

Äntligen har de stora regnen börjat, vi vaknade härom natten med 
ett ryck när åskan slog ned precis intill vårt hus.  
 

I Sverige längtar vi inte direkt 
efter regn men här är det vad 
alla längtar efter. Innan regnet 
var det tryckande värme och 
både människor och natur 
väntade på att få lindring av 
den stekande solen och 
värmen. Normalt skall regnen 
komma i mars men har precis 
börjat här i Arusha. Den torra 
och gulnande gräsmattan har 
åter fått liv med skön grönska. 

 

Ny president  
I början av mars började en massa rykten snurra runt i landet, ”var är 
presidenten, vår ledare?” Han syntes inte i media eller på några 
tillställningar någonstans. Rykten om sjukdom, behandling i andra 
länder och till och med död snurrade runt för fullt.  Myndigheterna 
svarade med att allt var under kontroll men till slut fick vi alla veta. 
Vicepresidenten gav beskedet via ett TV sänt tal att presidenten 
Magufuli hade dött. Han hade dött av ett hjärtfel som han haft under 
längre tid (andra pratar om att det var corona). Det gick som en 
chockvåg genom landet. Vad skulle nu hända?  
Inom loppet av några dagar svors vicepresidenten, Samia Suluhu 
Hassan, in och en statsbegravning planerades och genomfördes. 
Frågan alla ställde sig var om Samia, som är en muslimsk kvinna från 
Zanzibar, skulle klara av att leda landet? Men i samband med 
Magufulis begravning står hon inför tusentals åhörare och många 
andra ledande personer från olika länder. 
 

 

Med pondus säger hon ”här står 
presidenten (paus med jubel) 
Tanzanias president (paus med 
mera jubel) och hon är en 
kvinna (massor av jubel)”.  
Samia är Afrikas just nu enda 
kvinnliga president och 
tanzanierna är mycket stolta 
över henne. Man sörjer djupt 
Magufulis bortgång men man 
sluter upp enade bakom den nya 
presidenten Samia. 
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När det gäller verksamheten här har vi haft fullt upp med att få klart uppföljningsarbetet för 
verksamheten för 2020. Ekonomirapporter och förvaltningsberättelse har skapats. När vi ser tillbaka 
har vi fått uträttat mycket trots världsläget med Corona. Vi arbetar även mycket med att överföra allt 
pappersarbete till ett digitalt dokumenthanteringssystem. Detta för att underlätta för kommande 
medarbetare när vi lämnar Tanzania. Vi har fått den glädjande nyheten att det finns intressenter som 
kan börja arbeta för HFC sommaren 2022. Detta ger oss hopp om att Gud fortsätter ha planer för HFC 
i framtiden. Håkan och jag kommer försöka följa upp verksamheten med några resor under det året 
2021/2022 som verksamheten kommer stå utan koordinatorer.  

På familjehemmet har vi fått ännu en liten flicka vilket medför att det nu är det tolv fina flickor som bor 
på HFC. Alla verkar ha kommit till rätta och trivs både här och i skolan. Personalen har stannat kvar 
trots en minskning på 10 % i lön detta år. Vi är enormt tacksamma för deras insatser för flickorna och 
deras hängivenhet. Vi har tyvärr inte kunnat starta några miljökurser då ekonomin för 2021 ser mycket 
tuff ut. Detta har medfört att vi haft tid att fixa ett utomhusbadkar till flickorna. Nu kan de få svalka sig 
lite och leka med vatten under de riktigt heta månaderna på året. Vi har även stöttat Jafet, HFCs ” allt i 
allo” med att planera och göra ett riktigt dike för regnvattnet när det passerar grannens tomt via HFCs 
område. Det är ännu inte klart men vi säger ett speciellt tack till Floda secondhand för bidraget till 
detta! 
 

 
För vår egen familj är det många tankar som far i huvudena på oss. Tänk att vi snart varit här i 2 år? 
Tiden har gått så fort och vi har fått vara med om så mycket. Tankarna börjar vända sig till livet i 
Sverige. Våra egna flickor börjar tänka på livet efter Tanzania och för Flora handlar det just nu om att 
slutföra alla uppgifter i årskurs 9. Hon har ansökt till gymnasiet och hoppas på att börja på Ester 
Mosesons gymnasium till hösten. För Malva har vi sökt skolgång till en mindre skola i Floda men 
tyvärr ligger hon på andra reserv. Vi hoppas och tror att hon skall få en plats där, denna skola passar 
henne bättre då undervisningsformen liknar den som hon haft här i Tanzania. När vi återvänder har 
jag (Mia) ett arbete på Norconsult att återgå till med fina arbetskamrater medan Håkan behöver starta 
upp sitt företag på nytt, vilket kommer ta tid. Vi hoppas och ber att han skall hitta ett deltidsarbete som 
kan hjälpa oss ekonomiskt.  

Under vår tid som är kvar försöker vi mellan skola och arbete njuta så mycket vi kan! Veckan innan 
påsk åkte vi till kusten för lite vila när barnen fick lov. Vi fick fina och soliga dagar med god mat och 
salt i håret. Vi njuter av alla härliga vänner vi fått, naturen, alla goda frukter såsom mango, avokado 
och granatäpple.  

Badkaret Diket före åtgärd Diket efter åtgärd 



      

 

    
 

Att vara tacksamma för:  

Att Messi, en utav de nya flickorna, äntligen trivs här på HFC och att hennes operation har gått bra.  

Att en vän äntligen börjar bli bättre efter flera månaders sjukdom. 

 

Att bedja för:  

Att vi får in fler bidrag till verksamheten. 

Att Malva skall komma in på skolan i Floda. 

Att Håkan skall få ett nytt deltidsarbete. 

Era bidrag och böner gör skillnad! 

 

Guds välsignelse till er alla! 

Omfamningar/ Mia, Håkan, Flora & Malva 


