
Reisebrev oktober 2018 – treg start, bra avslutning

I høst ble det ren familietur. Jon Solberg tok med sin far Ivar og Dag Atle Tangen sin datter Signe.
(Fam Tangen i midten på bildet)

Startvansker
Livet er fullt av overraskelser og de fleste av våre dukker opp på turer i Malawi. Det startet som vanlig med
bilen vår. Reservehjul og batteri hadde funnet nye eiere mens vi var hjemme i Norge. Det meste kan
heldigvis kjøpes, om enn til dyre penger.

Overnatting
Det er europeiske priser på hotellene i hovedstaden Lilongwe, men
resten er afrikansk anarki. I år prøvde vi oss på et rimeligere hotell litt
utenfor sentrum. Hyggelig betjening, men lyset kom og gikk litt tilfeldig.
Vi satt med hodelykter i restauranten og spiste biff med mystiske
innslag av bein. Kjøttet var seigt, men sausen var god.

Vel fremme i området vårt bodde vi på en rimelig Lodge i en stor
steinhytte nede ved stranden. Der hadde vi kjøkken og mulighet til å
ordne mat i de timene hvor det var strøm. Internett og TV så vi lite til,
men hva skal man med det når man har 8 mil med sandstrand.

På bakerste benk, men ikke helt ubemerket
Bilpapirene var som vanlig ikke i orden, og ga en dags ekstra venting. Som
plaster på såret ble det tid til ei heidundrende afrikansk gudstjeneste-
/gospelkonsert.

Vår strategi om å sette oss på bakerste benk og snike oss ut etter hvert ble
torpedert da vi ble ønsket velkommen av samtlige talere og måtte reise oss
og bukke. Dessuten var det minst 100 mann mellom oss og utgangen.
Det gjorde for så vidt ikke så mye for det ble en feststund av musikk og
rytme. Musikerne var dyktige, engasjerte og virkelig verdt å høre på.
Taleren var også engasjert men kunne kanskje ha greid seg bra på halve
tiden. (men slik er det jo også i andre land).



Katryn – vår nye medhjelper
Vi har i alle år slitt med å få våre lokale venner til å ordne forsikring
og årsavgift på bilen på forhånd, slik at vi kan reise ut rett ut i felt
når vi har landet. Det strider imidlertid mot afrikansk mentalitet å
gjøre dette i god tid, så vi pleier normalt å bli forsinket en dag.
Men nå har vi fått kontakt med Kathryn, ei smørblid dame med
masser av godt humør, omtanke og systematikk. Hun er engelsk,
men flyttet til Malawi for femten år siden for å gjøre en forskjell.

Kathryn arbeider for en dyrevernorganisasjon og er er lykkelig gift
med Lammock - en tidligere Malawisk fotballspiller, nå bruktbil-
selger. Hun har lovet å hjelpe oss med bilpapirer og flyplass-
transport slik at det blir smidigere for oss å komme og dra. Hun blir
også med i styret når vi etablerer egen avdeling i Malawi neste år.

Søtpoteter og allmannamøte
Vi greide å skaffe alle familier stiklinger til søtpoteter sist år. I forhold til
kassava er de bedre på smak og inneholder mer næring og vitaminer.
Vi hadde vi et allmannamøte hvor noen av familiene fikk mulighet til å
utveksle erfaringer om hvordan lykkes med dyrking og stiklinger.
80% av familiene har fått til å dyrke søtpoteter og å ta vare på nye
stiklinger. I år kan de dessuten lære mye av hverandre, så neste år
regner vi derfor med at så godt som alle vil lykkes.

Geiter, tørke og tyveri er vanligste årsak til at det går galt. På bildet til
høyre har vi en av synderne, naboens geit, som har fått lov å gå litt for
mye fritt omkring.

Allmannamøte med boller og brus



Overaskelser fra Sørafrika
Turens største overraskelse var Lynette og Bertheus. De er bønder som har drevet gård i Sørafrika, men
turde ikke bli værende der pga alle mordene på hvite. Blant annet ble naboene deres drept og alle sauene
deres sluppet ut i villmarken. Sammen med sin formann Luke har de slått seg ned i vårt område for å
livnære seg som bønder og for å skape en positiv forskjell for lokalbefolkningen.

Dyrking av jorda i Malawi baserer seg mye på gammel tradisjon, men lite på kunnskap. Vi tror derfor at
både vi og Irene kan få mye glede av å samarbeide med våre nye venner, spesielt når det gjelder å lære
våre familier riktig dyrkingsmetoder. Det hjalp veldig på tonen at både Irene og Luke begge opprinnelig er
fra Zambia.

Husene våre
Vi har nå bygd hus til nesten halvparten av familiene våre. De dårligste har vært prioritert først. For de det
gjelder er det en enorm forskjell på ei jordhytte med stråtak og et nytt hus med aluminiumstak og støpt
gulv. En av de unge guttene fortalte oss at når det regnet om natten i det gamle huset pleide han stå rett
opp og ned langs veggen for å holde skolebøkene sine tørre.



Vi jobber kontinuerlig med å forbedre design og utførelse på husene. Det er ikke så lett når en sitter i
Norge og Malawi ligger langt una både når det gjeler avstand og kultur. I år vil vi prøve å få bygget to hus
via en norsk organisasjon som har spesialisert seg på skolebygging i området. Vi besøkte deres Malawi-
kontor, snakket med ansatte og så på tomta til et av husene de skal bygge.



Noen av familiene har hatt overskudd og initiativ til å få gjøre noe selv. Som en forsøksordning vil vi prøve
å la et par av disse få lov å styre byggingen selv, men hjelpe de med materialer. Den ene familien har
skaffet takplater, den andre har skaffet stein, sement og murt alle vegger. (Se bilde)

Mat og tiltakslyst
Alle familiene livnærer seg av kassavarøtter, og etter
hvert også søtpoteter. Det finnes ikke så mye
overskudd, kunnskap eller penger til å prøve andre ting.
Noen få dyrker mais og andre grønnsaker. En familie
steker smultboller og selger på torget. En annen driver
kyllingoppdrett på soverommet. Noen familier tørker fisk
og selger på torget. (bilde forrige side) Du blir ikke
millionær av noe av dette, men det gir deg litt bedre liv.

Dersom vi får til et samarbeide med våre nye venner
Bertus og Lynette fra Sørafrika håper vi å kunne hjelpe
familiene i gang med dyrking av mango, grønnsaker,
ananas, kyllinger og annet som gjør dem bedre i stand
til å vare på seg selv. Ressursene er store i Malawi - for
den som har litt kunnskap og litt startkapital.



Avskoging
Vi kjørte veien over fjellene tilbake til Lilongwe. Den økende avskogingen var fæl å se på. Det blir ikke noe
bedre av at folk i området synes det er stas å brenne vegetasjonenen for å holde slangene unna.
Avskoging og vegetasjonsbrenning betyr at området blir tørrere og regnet uteblir. Og når det regner blir
det kraftigere avrenning og store sår i den nakne bakken. De internasjonale selskapene sitter igjen med
fortjenesten. Malawi sitter igjen med nedkjørte veier og ødelagt klima. Nedenfor er et bilde fra en furuskog
som en gang for lenge siden ble plantet av engelskmennene.

Solcellelamper
Det er mørkt om natta i Malawi. Ingen av våre familier har innlagt strøm. For et
par år siden kjøpte vi derfor inn solcellelamper nok til at alle familier kunne få to
hver. Det gjorde det blant annet mulig å gjøre lekser om kveldene.

Det var litt morsomt å se igjen disse lampene i daglig bruk etter så lang tid.
Selv om levetiden er begrenset kommer vi dog ikke til å følge opp dette tiltaket i
stort omfang. På to år har solcellelamper blitt mer og mer allemannseie også i
Malawi.

Også fiskerne har tatt i bruk solcelleteknologien. For fire år siden så man fiskerne med sine parafinlamper
lyse ute på sjøen om natta - på samme måte som for tre tusen år siden. Den tid kommer nok ikke igjen.

De første motorbåtene dukket også opp for ett år siden, og det er snart like mange motoråter som
trekanoer blant fiskerne. Fremskrittet har kommet, men morgenstillheten er borte. Motorene er dog av
malawistandard, så det skjer ganske ofte at padleårene allikevel må frem.




