
Korona 

Covid19 også nådd Malawi, selv om det offisielt er meldt om få tilfeller så 

langt. Tett bosetting, manglende helsevesen og lite penger til medisiner 

gjør landet sårbart. Dersom grensene stenges, vil det også forsterke    

krisen, da Malawi er avhengig av importerte varer og bistand utenfra.  

Vi vet ikke hvordan pandemien kommer til å påvirke vår drift. Vårt håp er 

at vi ikke vil være så sårbare ute i provinsen. Vi prøver derfor å          

opprettholde aktiviteten som før.   

 

Fra matpenger til selvhjelp. 

Barnas Håp har per dags dato ansvar for 57 familier 

og ca. 300 barn. De månedlige pengebidragene har i 

mange år gitt familiene et kosttilskudd i tillegg til 

kassavarøttene som de dyrker selv. Pengestøtte vir-

ker også passiviserende, og vi har derfor valgt å sat-

se på undervisning i dyrking av grønnsaker og søtpo-

teter. Takket være vår medarbeider Madala og hans 

sykkel har alle familiene gjennomført ett og et halvt 

års grundig opplæring i sin egen hage. De har også 

fått frukttrær samt opplæring i pleie av disse. Resulta-

tene så langt har vært svært lovende.  

I tråd med vedtaket før jul avslutter vi utdeling av matpenger til sommeren. Samtidig får familiene     

mulighet til å kjøpe gjerder til sterkt subsidierte priser. Disse gjør at hagene deres blir mindre sårbare 

for flodhester, kuer og geiter. Se mer om gjerdeprosjektet her. 

 

Arbeidet videre. 

I tillegg til matpenger har familiene opp gjennom årene fått støtte til videregående skole og fri legehjelp 

for barna. Dette vil vi inntil videre fortsette med, også fordi det er med på å holde liv i en klinikk som er 

viktig for alle i området.  

Til høsten regner vi med å starte et nytt grønnsaksprosjekt. Vi vil da legge vekt på at nye familier ikke 

bor for spredt. Dette for å gjøre det enklere å følge opp hver enkelt. De får også bedre muligheter for 

samarbeide, og ev. bygge brønner.  
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Mange vil få tilbud om å kjøpe kyllinger for å selge disse videre med mulighet for en liten fortjeneste. 

Dette skjer via Lynnette Hugo, vår samarbeidspartner fra Songa-farmen. Se mer om dette i            

reisebrevet fra i fjor. 

Mye av vårt budsjett går med til opplæring i grønnsaksdyrking og gjerder. Vi vil fortsett med noe   

husbygging, men bare ett eller to hus i år. Vi kommer til å legge mer vekt på at familiene bidrar selv, 

enten i form av mursteiner eller ved å stille opp med arbeidskraft. 

 

Reiser 

Vi er usikre på om vi får til noen reiser i år. Det er synd, for 

reisene betyr mye for å følge med på arbeidet, ta opp viktige 

tema og ikke minst holde kontakt med våre medarbeidere. 

Heldigvis har vi gode kommunikasjonsmuligheter gjennom   

e-post og internett, og er i daglig kontakt om små og store 

tema. Vi føler derfor at vi får til en god dialog med våre   

medarbeidere og samarbeidspartnere.  

 

Økonomi 

Vi har ikke flust med midler i år. Gjerdeprosjektet vil være krevende. Samtidig er dette viktig for de 

som får  glede av det. Vi tar gjerne mot små og store bidrag til dette.  

Dersom det blir noen penger til overs, vil vi først og fremst satse på brønner med soldrevne vann-

pumper for drikkevann og grønnsaksvanning. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette. 

 

Du gjør en forskjell. 

Det er først og fremst du som giver som hjelper oss med å legge til rette for små mirakler i Malawi. 

Ingen kan hjelpe alle, men du er garantert med på å hjelpe noen. Tusen takk for det. 
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https://barnashap.wordpress.com/2020/04/23/stott-vare-familier-med-gjerder-til-a-beskytte-gronnsakshagene-sine/
https://barnashap.wordpress.com/2019/12/13/reisebrev-julen-2019/

