
 

 

Till alla våra södra Afrika-faddrar                             September 2010  

En ny hälsning från Svenska Alliansmissionens hiv- och aidsarbete i södra Afrika 

 

Nyhetsbrevet för september är denna gången skrivet av vår missionär i Mocambique, Carina 

Winberg, som sedan 1996 har jobbat som rådgivare i hiv- och aidsfrågor.   

 

I Moçambique samarbetar Svenska Alliansmissionen med Kubatsirana, som är en ekumenisk 

förening bestående av 85 olika församlingar. Kubatsirana har 14 års erfarenhet av att arbeta 

med utsatta människor, barn som blivit ensamma, hiv-positiva och aidssjuka m m. Man 

utbildar församlings- och ungdomsledare för att ta ett socialt ansvar i samhället.  

Det är måndag eftermiddag och Castigo knackar på min dörr. Castigo är 18 år och äldst av en 

syskonskara på fyra. Vi har inte träffats på två månader och det finns mycket att prata om. Han 

berättar: 

- Vi mår alla bra. Moises har fått ett jobb som lärling hos en murare som bygger hus. Han tjänar 15 

kr om dagen. De ger honom också mat. Han kommer bara hem på helgerna vilket tyvärr innebar att 

han var tvungen att lämna sina studier. Jag vet inte om han har fått några pengar än för han har inte 

visat mig, eller hjälpt till med några kostnader hemma”.  Jag förstår mellan raderna att Castigo är 

lite besviken på sin bror.  

- Tyvärr, klarade vi inte av att hålla den lilla 

affären igång, berättar Castigo. Han och 

brodern Moises gick med i en spargrupp, 

som Kubatsirana organiserar. Med 

Kubatsirana och spargruppens hjälp fick de 

chans att låna pengar till varor som de 

skulle sälja i en liten kiosk utanför sitt hus. 

Men försäljningen gick inte så bra. Kanske 

var kontrollen för liten, kanske fanns det 

inte tid när man samtidigt skulle sköta 

skolan? Det innebar att när den lilla affären 

föll fanns det inte längre några pengar till att köpa mat.  

Men Castigo är företagsam. Leran där han bor är bra för att göra tegelsten. De senaste dagarna har 

han gjort 1.000 stycken. Nu letar han 

efter någon som kan köpa dem.  

- Jag kan inte bara sitta still och vänta, 

medan mina bröder går hungriga. Jag har 

tittat på andra som gör tegelsten och lärt 

mig göra likadant. Mamma lärde mig 

också mycket innan hon dog för 1  ½ år 

sedan. Hon lärde mig att göra träkol och 

sköta fälten. Så fort skolan är slut i 

början av november vill jag åka till fältet 

för att förbereda för plantering av majs. 

Det skulle vara bra om jag kunde få tag 

på en cykel för då skulle jag kunna åka de 40 km var tredje dag för att se hur det går för mina 

bröder.  Bara vi har mat hemma kan allt det andra vänta. Kläder kan jag vara utan, bara jag har 

pengar till mat. Idag har jag ännu inte ätit något och igår åt vi inte på hela dagen. Dessa skor är de 

enda jag har, ett par röda tyg skor. De måste användas till skolan, till vardags och till kyrkan.  
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Jag kan inte låta bli att 

tänka på mina barns 

välfyllda garderober, 

tyvärr har de ingen storlek 

som passar en 18 årig 

kille.  

Det är lätt att förstå den 

börda som ligger på 

Castigos axlar - att 

försörja de tre yngre 

syskonen - men samtidigt 

känner jag en stor 

tacksamhet för att han är 

frisk, att han har idéer hur 

han kan ta sig ur sin 

situation. Han har ett hus 

som han har fått byggt 

genom hjälp från 

Kubatsirana så att han kan känna sig trygg.. Kubatsirana hjälper till med husbygge, spargrupper, 

yrkesutbildning, hembesök eller familjehem.  På bilden ser vi Castigo i randig skjorta tillsammans 

med två av sina bröder.  

 

Du och jag får vara med på olika sätt.  Vi får vara med och dela av våra resurser för att göra det 

möjligt. Här följer några exempel på vad våra pengar kan användas till: 

500 kr/mån  - Hjälper en kille/tjej till en yrkesutbildning  

300 kr/mån  - Hjälper ett barn att få en ny familj  

200 kr/mån - Hjälper en mor eller far att komma till sjukhus, få bromsmediciner och                                                                            

hembesök av  en utbildad sjuksköterska och volontär  

200 kr         - Hjälper en tonårskille/tjej att starta upp i en spargrupp 

  

Tack för att du vill vara med och dela det som Gud har välsignat dig med. Vi ber att ni ska 

få känna Guds närhet och kärlek på ett alldeles speciellt sätt. Ni är en riktig välsignelse för 

oss! 
 

 

 
Vid pennan: Carina Winberg  Foto: Lars-Åke Winberg 

 

 

 
 

 
/Svenska Alliansmissionen, genom Kerstin Johansson, 036 - 30 61 66 

e-post: kerstin.johansson@alliansmissionen.se Hemsida: www.alliansmissionen.se/fadder 

 

Det nya och gamla huset bredvid varandra 

Tre av bröderna 
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