Julebrevet 2021
Ingen kan hjelpe alle, men alle kan
hjelpe noen!
I år trenger barna i Malawi din julegave.
Ta gjerne kontakt med oss. Vi har alltid
tid til en prat.
Les mer på hjemmesiden vår,
barnashap.com
Ha en god og velsignet jul!

Julebrevet 2021
Historie
Barnas håp har siden 2009 hjulpet foreldreløse barn i Malawi. Dette gjør vi gjennom å
støtte familier, hvor mor eller bestemor har tatt til seg foreldreløse barn. Vår målsetning er
å hjelpe til selvhjelp, og at familiene på sikt skal greie seg uten vår støtte.
Prosjektet
I 2018 startet vi et søtpotetprosjekt. Familiene våre fikk utdelt stiklinger som de plantet og
det grodde godt. Store fine søtpoteter ble høstet. Familiene tok vare på stiklingene fra
plantene. Disse ble satt i jorden igjen, da ny regntid startet. 3 år etter, får familien til Mary
Banda fortsatt fine avlinger. Søtpoteten er et viktig og sunt mattilskudd for barna og
henne!
Vi har siden 2021 satset cooperativ hvor vi gjennom jordbruksskolen på Songa underviser
ca. 50 familier. De lærer å dyrke jorden på en smart og effektiv måte. Dermed vil de klare å
forsørge seg bedre enn de gjør i dag. De holder også husdyr, blant annet geiter.
Som cooperativ drar de nytte av å være sammen om bl.a. vannhull, innkjøp og
kunnskapsdeling.
Det betyr en stor forskjell for disse sårbare barna i familiene vi støtter. God næring og litt
inntekt gir skolegang til barn som lærer, får vokse opp til bedre liv og på sikt bidra til et
bedre Malawi.
Jessy Chidama fra Chifira er en av fosterforeldrene som virkelig har fått til en god
grønnsakshage som næringsgrunnlag for barna.

Vi har tro på barna, Malawi og prosjektet.
Jordbruksprosjektet betyr mye for dem vi greier å
hjelpe. Vi får ingen støtte fra det offentlige.
Derfor vil vi gjerne takke for julegaven du er med
på å gi hvor alle gaver går rett til de som trenger
det mest.

