
Bästa understödjande församling! 
 
Här i Arusha blir det varmare för varje dag, i skuggan har vi upp emot 30 grader mitt på dagen. Det är 
torrt och dammet yr. 

Den 5 oktober startade vi en miljökurs i byn Losinoni som avslutades den 21 oktober. Lärarna Julius 
och Ana stannar på platsen under hela kurstiden. Kursdeltagarna är så stolta, tacksamma och glada 
för att fått möjlighet att deltaga i kursen. Vid avslutningsceremonin är det fest och alla är uppklädda 
och villiga att dela med sig om vad de lärt sig under dessa kursdagar.  

 

   

 

Utbildningen innehåller olika sätt att odla för att få mer skörd, bättre djurhållning, hur det är möjligt 
att ta tillvara regnvatten via vattentank och rening av vatten via filter samt visa hur man bygger dessa 
och även bygga enkla toalettplattor. Då HIV/Aids är ett samhällsproblem har Hope For Children (HFC) 
även valt att ta upp detta. 

Kursen är både teoretisk och praktisk och önskan är att minst hälften av deltagarna ska vara kvinnor. 
Detta är speciellt viktigt eftersom det är kvinnorna i massajbyarna som har ansvar för husbyggen, sin 
närmiljö och för att hämta vatten. 

 

 

 



Här berättar en utav kursdeltagarna hur de  
har tillverkat vattentanken.                Ana kursledare.   

               

 

Här invigs vattentanken som kursdeltagarna gjort. Alla är så tacksamma för att Hope for Children gör 
det möjligt för dem att delta och få så mycket ny kunskap som de kan dela med sig till sina byar.  

 



Flera av barnen i byn har förlorat sina föräldrar och behöver hjälp. Hjärtat nästan brister när man hör 
deras berättelser. När vi lämnade dem kom frågan, ni kommer väl tillbaka? Socialtjänsten är nu 
inkopplat i två ärenden i denna by. 

    

 
Båda heter vi Miriam, två kvinnor med helt olika liv,  
men ändå känner vi samhörighet genom vårt namn. 

                  

 

 



Att få besök från personal från Pingstliljans förskola i Tenhult var mycket uppskattat, att få visa och 
berätta om HFC på plats. Pedagog Caroline hade med sig teckningar från barnen. 

Ett barn frågade Christer om han kör bil i Arusha. Teckningen beskriver trafiken här på ett fantastiskt 
fint sätt. Vi känner verkligen igen oss. Trafiken är en utav våra största utmaningar, särskilt alla 
motorcyklar som inte följer några trafikregler. 

 

 

Här har ett barn ritat och skrivit att hen saknar Christer, så fint. 

 



Vi har en volontär som heter Matilda hos oss här på HFC under tre månader och hon är till stor glädje 
för oss alla. En lördag förmiddag i månaden kommer också Testa Missions fyra ungdomar hit och är 
tillsammans med flickorna här. Ansiktsmålning stod på programmet en lördag till flickornas glädje. 

    



     

 

 

 



     

 

 

    

 

 



Vi har fortfarande stora problem med elektriciteten i Arusha. På grund av vattenbrist och att landet 
tydligen säljer el till Burundi så är vi utan ström varje dag, antingen på dagen eller kvällen. Det har 
börjat regna lite norr om Arusha och det är vi mycket tacksamma över. Det är de områden vi haft 
miljökurserna. 

I morgon den 14 november ska vi starta upp vår tredje miljökurs. Byn heter Oldoyasapuk och ligger 
utmed Mount Merus sluttning. 

Vi önskar Er alla allt gott. Tack för att ni finns med oss i tankar och bön, det känns tryggt! 

 

Följ oss gärna på Instagram – hopeforchildrenarusha  

 

2022-11-13 
Varma Tanzaniahälsningar 
 
Miriam & Christer Carlsson  
Sakina, Arusha  


