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Malawi

Skolan i Fundo kan inte användas 
för att tak och väggar är så dåliga 
att barnen får gå hem igen under 
regnperioden. Ett gäng svenska 
scoutledare bidrar med arbete, 
tillsammans med lokala scouter, och 
10 000 svenska kronor till ett plåttak 
och en ny skolbyggnad.

+ 1 skola



Malawi

Skörden blir äntligen så bra att den 
räcker till mat åt alla barnen i byn. 
Alla barn under 5 år, som tidigare 
fårr näringsrik gröt genom kyrkans  
bespisningcentra, kan nu få mat 
hemma. Fler barn kan alltså få äta 
sig mätta och orka med att gå i 
skolan.

+ 1 skola



Malawi

Malawimissionären Annika jobbar 
bl a med en tjejgrupp för tonårstje-
jer. På tjejgruppen får de leka lekar, 
något de inte har tid för i sitt vanliga 
vardagsliv. Det är bara hälften av 
dem som går i skolan. Resten har 
slutat efter årskurs tre eller frya 
eller så har de aldrig få gå i skolan. 
Flickors skolgång anses inte vara så 
viktigt, de ska ju ändå bara gifta sig 
och ta hand om barnen.

– 1 skola



Malawi

Allt fler i er by blir kristna och läng-
tar efter att kunna läsa Bibeln. Men 
många vuxana har aldrig fått gå i 
skolan. I anslutning till skolan, som 
också drivs av kyrkan, startar man 
små gruppen för vuxenutbildning. 
Förutom att de får lära sig läsa, får 
de också lära sig om bätter od-
lingsmetoder, sanitet och hur man 
motverkar skogsskövling.

+ 1 skola



Malawi

Er by ligger i södra Malawi och för 
att undkomma de hotande över-
svämningarna måste ni flytta från 
flodtrakterna. Regeringen tillsam-
mans med frivilligorganisationer 
hjälper till att bygga nya hus och 
toaletter på en ny plats där man är 
säker.

+ 1 brunn, – 1 kyrka eftersom ni 
tvingas lämna den och inte får 
hjälp att bygga en ny



Malawi

Det är kvinnorna i er by som hämtar 
vatten. Det gör man i floden. Men 
när floden svämmar över är det 
farligt att hämta vatten för att 
krokodilerna anfaller människor. En 
av kvinnorna i er by blir anfallen och 
många av kvinnorna vågar inte gå 
och hämta mer vatten.

– 1 brunn



Malawi

Ni behöver en brunn i er by. Några 
män i er kyrka bestämmer sig för 
att gräva den för hand. De gräver 
ett hål rakt ner i marken, drygt en 
meter brett. En sitter på botten 
och gräver och de andra hissa upp 
jorden i en hink. De har än så länge 
kommit 18 meter ner men fortsätter 
enträget neråt.

+ 1 brunn



Malawi

Malawisjön är nästan lika stor som 
landets yta. Med hjälp av vatten från 
sjön kan ni i byn bevattna era åkrar 
och vattna djuren.

+ 1 brunn



Malawi

Byns män får tillstånd att skjuta fler 
krokodiler än tidigare år. Det gör att 
fler kvinnor kan känna sig trygga 
när de hämta vatten i floden. Dess-
utom börjar man borra en brunn i 
er by så kvinnorna ska slippa hämta 
vatten från floden.

+ 1 brunn



Malawi

En EFS-förening säljer ett av sina 
bönhus eftersom missionsförening-
en lagt ned sin verksamhet. För de 
pengarna planeras att bygga fem 
nya kyrkor i Malawi. En hamnar i er 
by och en i grannbyn.

+ 2 kyrkor



Malawi

En grupp svenska präster bestäm-
mer sig för att ge bidrag till präst-
utbildningen i Malawi. Prästerna 
där har bara i genomsnitt ett års 
utbildning till präst. Nu kan tre unga 
präster skickas till Tanzania för vida-
reutbildning, bland annat en ung 
man från er by.

+ 1 kyrka



Malawi

Några kvinnliga präster i Sverige vill 
fira 50 årsjubileet för just kvinnliga 
präster i Sverige. Därför samlar man 
in pengar för att skicka två unga 
malawiska kvinnor på prästutbild-
ning i Sydafrika. En av dem är från 
er by.

+ 1 kyrka



Malawi

I Malawi finns inte så många läkare. 
Därför får scouterna lära sej mycket 
om första hjälpen så de kan vara 
till nytta i samhället. De informerar 
också sina kompisar om HIV och 
Aids och hur man smittas. De fung-
erara som en ungdomsmottagning 
för ungdomarna i er by.

+ 1 sjukhus



Malawi

De flesta i er by är drabbade av Aids 
på ett eller annat sätt. En del barn 
har blivit föräldralösa och bor nu 
tillsammans med släktingar som 
fått den tunga bördan att försöja 
en större familj. Flera flickor i byn 
tvingas ut i prostitution för att tjäna 
pengar till mat, och riskerar då 
förståss att också få Aids. Tillgång 
till sjukvård och bromsmediciner är 
starkt begränsad.

– 1 sjukhus



Malawi

En grupp amerikanska ungdomar 
tillbringar tre månader i Malawi och 
blir goda vänner med ungdomar 
i en by där man saknar kyrka. De 
finansierar ett läger där man allihop 
tillsammans bränner tegel för att 
bygga en kyrka. Efter hemkomsten 
samlar de mera pengar så kyrkan till 
slut kan byggas.

+ 1 kyrka


