
Reisebrev november 2019 – hyggelige overaskelser
Turdeltagere – blandet forsamling
Lene Buer og Anni Tangen var med som aktive turister med spesiell interesse for barnehager. Sigvart Byberg var
med fra vår samarbeidspartner Agrivet. Jon Ivar Solberg og Dag Atle Tangen var styrets representanter og dermed
utpekt til reiseledere.
Reisen tar sin tid: 20 timer flytur, 1 time visakontroll, 1 time transport/hotellinnsjekk. Innkjøp av mat og hotell-
overnatting og neste dag 6 timers biltur opp til Nkatha Bay. Det er mulig men ikke tilrådelig å kjøre opp om kvelden.
Veien er smal og hullete og det går hundrevis av mørkhudede fotgjengere, samtlige uten refleks.

Anni og Lene på shopping i Lilongwe      Dag Atle og Jon holder tomanns styremøte
Ikke vanskelig å komme i kontakt med folk      - da er det lettere å bli enige

Overraskelser
Malawi er alltid fullt av overraskelser. Flyet var i rute. Vi ble hentet på flyplassen til avtalt
tid. Reservehjulet og batteriet var ikke stjålet fra bilen. Forsikring og årsavgift var betalt.
Bilen gikk som en klokke. Airconditionen virket på hotellet. Minibanken ga ut penger
allerede på andre forsøk. Alt dette på en tur, det har aldri skjedd oss før

Forrige tur…

Våre nye venner fra Sørafrika
Sist år var vi så heldige å komme i kontakt med Lynnette og Bertus. De er bønder som har drevet gård i Sørafrika,
men måtte reise pga usikkerheten. Mange av naboene deres er drept, de hadde stadige innbruddsforsøk og en gang
ble alle sauene deres ble sluppet ut i villmarken. Det ble rett og slett for mye.

Sammen med sine arbeidere Madala og Esnat har de nå slått seg ned i vårt område ved Kande for å prøve livnære seg
av jordbruk og andre former for handel. De sitter på masse kunnskap om Afrika, både hva som virker og ikke minst
hva som ikke virker. De kan mye, er hardt arbeidene og ikke minst – de har et stort hjerte for alle rundt seg.

Bertus fikser det meste. Lynnette har fått ny PC (med norsk tastatur☹)
Her er det et vindu som er for stort og kan endelig føre regnskap igjen



Mr Zimbabwe – trollmann på to hjul
For to år siden skaffet vi familiene våre stiklinger til søtpoteter som er mer næringsrike enn de tradisjonelle kassawa-
røttene. Mange fikk brukbare avlinger, men det var åpenbart mulig å gjøre det bedre med grundigere opplæring.

Lynnette og Bertus manglet oppgaver til formannen Madala mens de ventet på å komme i gang med gårdsdriften.
Vi på vår side manglet en som kunne lære familiene dyrking av søtpoteter. Vi leide derfor inn Madala til dette og han
gikk til oppgaven med stor iver. Uten å kunne språket tråkket han rundt på en gammel terrengsykkel fra familie til
familie og lærte dem å dyrke søtpoteter, samt en rekke ulike typer grønnsaker. Etter ett år og en utslitt sykkel kan vi
oppsummere at alle familier har lært å dyrke grønnsaker. Madala som går under tilnavnet Mr Zimbabwe har lært seg
å snakke det lokal språket. Dette lover godt for neste år.

                      Litt av årets avling                                                                        Neste års frø gjøres klar

Katten Sigvart flytter inn på Dog-camp.
Lynnette og Hugo har et like godt hjerte for dyr som mennesker. Deres ni hunder har alle blitt plukket opp fordi de
ikke hadde det godt.  En mørk kveld vi var på vei hjem til oss selv hørte vi misfornøyd mjauing fra sivet nede ved
krokodillestien. Lyden kom fra en utsultet og fortumlet kattunge. Vi tok den med tilbake til Lynnette og Bertus for å
høre hva vi skulle gjøre med pjusken. De fant frem tåteflaske, laget en katteseng, kalte ham Sigvart og innlemmet
ham i flokken. Fra å være nesten krokodillemat til å bli sjef over ni hunder – katter har unektelig mange liv.

Sigvart berger livet                                     Ferske krokodillespor. Vi fant Liten sjef over stor hund
Sigvart i sivet til høyre.



Verdens yngste arbeidsinnvandrer
Kathryn er en engelsk/malawisk dame som vi ble kjent med for noen
år siden. Hun har hjulpet oss med service og papirer på bilen vår.
Kathryn har bodd i Malawi i tyve år og er gift med malawieren
Lameck. I år fikk de sønnen Leon. Det er vanskelig å ha hvit
bakgrunn, malawisk lønn og samtidig skulle gi en god oppvekst for et
barn. Familien har derfor besluttet seg for å flytte tilbake til England.
Vi kommer til å savne dem på mange måter.

Leon ble født i England og er derfor engelsk. Da familien kom tilbake
til Malawi ble de stoppet på flyplassen og Leon ble nektet innreise
siden han ikke var Malawisk statsborger. Etter mye frem og tilbake
ble løsningen at han søkte arbeidstillatelse – som ble innvilget på
stedet siden både mor og far er malawiske statsborgere. Kathryn og Leon (fremmedarbeider)

Wengemu Banda – damen som får det til
Wengemu Banda har ansvar for tolv foreldreløse* barn i tillegg til fem egne barn. Semsløkka barnehage har i mange
år gitt støtte til denne store familien, blant annet i form av brukt barnetøy. Derfor var det spesielt hyggelig at Lene
som representant for barnehagen kunne få besøke dem. Til tross for stor familie har hun en veldrevet hage og har
også greid å skaffe murstein til nytt hus. De vil sannsynligvis få hus av oss til neste år.

 Wengemu og Lene (Lene til høyre) En gjeng (alltid) blide unger med noe av det nye tøyet
*foreldreløs vil si at en av foreldrene er døde, som regel faren

Var det noen som sa myggstikk
Myggsvermer kan være ille nok i Norge, men det blir småtteri i forhold til Sea-flies i Malawi. På dagen vises de som
store svarte skyer over sjøen. På kvelden tiltrekkes de av belysningen. De kan være litt irriterende, for det er ikke like
lett å slappe av på terrassen med munn og øyne fulle av fluer. De lokale er mer begeistret enn oss. De synes fluene er
gode på smak, spesielt bakt som kaker.

Fluer er ille, men vegglus er verre. De krabber opp i senga di om natta og gir deg en masse hissige merker. Nå skal
det i rettferdighetens navn sies at da vi nevnte problemet for resepsjonen så ble det ikke spart på hverken rengjøring
eller fluegift.

Sea-flies både som skyer og som mer håndfast materie                                             Vegglus, en utrivelig krabat å dele seng med



Dr Malumbo – hvertdagshelten vår
Vi samarbeider med den lokale klinikken Vibitac. Den drives av legen dr. Malumbo som gjør en fantastisk innsats
for lokalsamfunnet. I stedet for å ta seg en godt betalt jobb i hovedstaden velger han å hjelpe små og store i
nærmiljøet. Han blir ikke rik på dette, for kundene har dårlig råd, men de får hjelp allikevel.

Vi prøver å hjelpe klinikken ved å ta med medisiner fra Norge. I  tillegg har våre familier en helseforsikring. Den
innebærer at dersom et av familiemedlemmene blir syke vil de få dekket utgifter til medisiner og behandling på
klinikken. Selv om vi etter hvert kommer til å avvikle utdeling av matpenger, vil vi fortsette å støtte familiene med
denne hjelpen. Den hjelper de svakeste og betyr dessuten mye for klinikken.

        Kø hos legen                                              Lite på medisinlageret                Malumbo – dyktig og trivelig

En telefon som forandret et liv
Det er de små ting som betyr noe. Sigvart og Lynnette har i tillegg til ni
herreløse hunder og en katt også tatt til seg en døvstum jente - Esnat. Hun fikk
malaria som liten og fikk store skader i den forbindelse. Som døv og uten språk
er hun svært utsatt for mobbing. Lynnette og Bertus har tatt Esnat inn i varmen
hvor hun har vist seg som en meget dyktig kjøkkenhjelp og gartner.

Vi hadde med oss noen pent brukte smarttelefoner fra Norge, og Lynnette var
ikke i tvil om hvem som skulle ha den første. Esnat kan nå ved hjelp av
tekstmeldinger for første gang på to år holde kontakt med sin gamle familie i
Sørafrika. Høytidelig overrekkelse

Melding fra Lynnette etter at vi var kommet hjem
It is 2 o clock in the night in a very hot Malawi and I got up to feed the Sigvart. He absolutely LOVES fish and chicken and after a
good meal attacks the dogs. He thinks one of my Malawian dogs is his mom and plays endlessly with this dog and then curls up
between its legs for a sleep. What a little joy!
Just a huge thank you again for Esnat’s phone. She has made contact with her mom in South Africa and her only brother, Amos,
in Lilongwe and the little family now has a lot of whats apps between themselves. She runs to show me everytime she receives
a message. She has also discovered the icons and symbols button on the phone and communicates with me using those, for
example she slaughtered a chicken this morning and informed me .
Please tell everybody a new life has opened for her.
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Litt smått og stort til slutt

   Vårt siste hus 35 grader i skyggen,         Stolt grønnsakdyrker, og med rette.
   Ikke stort, men pent noe mer i sola         hun har båret en  masse vann for å få til dette.

  Frittgående gris på stranden Rekkverket var ikke til å stole på      Jon har aldeles ikke glemt koden
  Observert av Anni og Lene det blir sannsynligvis aldri reparert          kniven ligger der helt tilfeldig

  Strømmen har gått igjen, men Alt vi gjorde var å peke på èn Og så må vi ikke glemme dem vi er der for
  Sigvart ordner kaffe på bål. enkelt banan og si den så god ut


