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Kära vänner! 

Livet fortsätter i sakta mak …  

Flera av er har undrat hur det går med oss, så det är bäst att jag uppdaterar om läget! Det mesta är 

som vanligt, solen går upp och Guds nåd är fortfarande ny, varje morgon! 

Vi är alldeles i början av den muslimska fastemånaden Ramadan, så vi ber att ni särskilt kommer ihåg 

våra grannar och vänner! För många är det extra komplicerat att fasta nu när utegångsförbud och 

andra restriktioner gör det svårt för folk att ens kunna köpa vanlig mat varje dag. Till Ramadan hör 

lite finare mat, som äts under  mörkrets timmar.  

Oroligheterna med terroristattacker norr om oss har avtagit något de senaste veckorna. Många 

människor av olika religion och folkslag har dödats och fått se sina hus uppbrända. Eftersom 

attackerna sker utan något logiskt mönster undviker folk att gå ut till sina åkrar för att inte riskera att 

attackeras. Men då blir de anfallna inne i småstäder och byar, istället. Det senaste jag hörde, var att 

en mindre terroristgrupp hade gett sig på ett begravningsfölje som fick fly och lämna den döde och 

hans nyligen dödade anhöriga vid vägkanten. Så de sprider mycket skräck och oro.  

För några veckor sedan dödades 52 ungdomar som vägrade att ansluta sig till terroristerna, så det 

finns hjältar som är villiga att dö för det de tror på, eller inte tror på, också. Efter detta har de 

moçambikiska styrkorna även fått hjälp av tanzaniska hundförare och sydafrikanska legosoldater. 

Obekräftade rykten säger att styrkor från FN och/eller afrikanska unionen också är på väg.  

Vad gäller coronaviruset så leder vår provins den inte så ärevördiga tävlingen om flest fall. Vi har nu 

ungefär 65 av de 75 infekterade och de har, nästan alla, någon länk till folk som jobbar med 

förberedelser för gasutvinningen, längre norrut. Vi vet fortfarande inte när vi kan börja med skolor 

och andra aktiviteter. Som det är nu får mopedtaxirörelsen fortsätta om både passagerare och 

chaufför har ansiktsmask. Man måste täcka mun och näsa även när man åker bil och går och 

handlar. Det går bra med vilken trasa som helst, men det ungefär jämnt fördelat mellan 

engångsmasker och hemmasydda dito av de vackra tyger som är så populära på de flesta håll i 

Afrika.  

Beroende på hur restriktionerna förändras planerar vi att kunna göra en omgång med 

matdistribution igen. Vi, som inte har militärbevakning med i vår budget, håller oss till Pemba och de 

södra delarna av provinsen. Ute på landet är skördarna nästan helt förstörda, även för dem som inte 

haft terrorister att ta hänsyn till. World Food Program arbetar här och även andra stora 

hjälporganisationer. Men det är svårt och farligt att nå ut till områdena norröver. Tack till er alla som 

står med oss i förbön och offrande. Ni förstår ju att det behövs mer än vanligt av båda delarna som 

situationen ser ut, nu. 

Kära hälsningar Asante och Diane i Pemba 

 

 


