
 

 

ÅTERRAPPORT 1/2017 | MOçAMBIQUE INHAMBANE 

 

Moçambique Inhambane 
Återrapport 1/2017 

 

 

             

                               Foto: SOS Arkiv  



 

 

ÅTERRAPPORT 1/2017 | MOçAMBIQUE INHAMBANE 

 
    Barnen i barnbyn evakuerades under några veckor efter cyklonen.  

Här är några av barnen på väg till sina tillfälliga hem i Maputo.   

Foto: SOS Arkiv  

 

Tack för att ni stödjer Inhambane  

- en barnby i förändring! 

Barnbyn i Inhambane är en av sex barnbyar i 
Moçambique. Byn öpnnade 2008 och har under det 
senaste året genomgått många förändringar. 
Förändringsarbetet beräknas dock vara klart innan året 
är slut. 

I de 15 SOS-familjerna bor totalt 146 barn och 
ungdomar. Den gamla slitna barnbyn är på väg att 
ersättas av nybyggda hus. SOS Barnbyars förskola lades 
ned i december 2016 och förskolebarnen har istället 
börjat i olika förskolor runt om i närområdet.  

I februari drabbades området av en kraftig cyklon 
som orsakade stor förödelse i samhället och förstörde 
fem av de gamla familjehusen i barnbyn. Barnen i 
barnbyn evakuerades under några veckor efter stormen.  

I cyklonen skadades SOS Barnbyars skola. Taket revs 
loss och toaletter och vattenledningar totalförstördes. Återuppbyggnaden är nu i full 
gång men tills det är klart får barnen gå i skola i tillfälliga lokaler. 
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                                  En SOS-familj äter frukost tillsammans i sitt nybyggda hus. Foto: SOS Arkiv 

 

De hus som är under uppbyggnad förstördes lyckligtvis inte i cyklonen, vilket kan 

ses som ett kvitto på att de nya husen är säkert byggda på stadig grund. Cyklonen 

orsakade dock vissa förseningar i projektet på grund av transportproblem och 

svårigheter att köpa in byggmaterial efter cyklonen.   

De nya familjehusen byggs på åtta tomter i de tre stadsdelarna Malembuane, Muele 

och Chamane. Fem familjer har i nuläget flyttat in i sina nya hus och ytterligare åtta 

familjer kommer flytta innan slutet av augusti. De två sista familjerna kommer få flytta in  

under början av hösten.  

Tack vare er och andra givare kan barn som haft en tuff start i livet få en bra uppväxt 
med föräldrar, syskon och en skolgång som ger dem möjlighet att växa upp till starka 
självständiga vuxna
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Så ska vi förverkliga FNs mål för en hållbar utveckling 

2015 antog FNs medlemsstater en plan för en hållbar framtid. En ambitiös strategi med 17 
delmål som har som mål att utrota all extrem fattigdom till år 2030. För SOS Barnbyar är de här 
målen en bekräftelse på att vi är på väg mot rätt håll. Våra verksamheter jobbar mot alla målen 
men det är sju av dem som har en extra tydlig koppling till SOS Barnbyar: 

 

Fattigdom är det allra 

vanligaste skälet till att barn 
överges. Alla insatser vi gör 
syftar till att barn och familjer 
långsiktigt ska kunna försörja sig 
och av egen kraft skapa en 

bättre framtid.  

Hälso- och sjukvård är viktigt 

för att bygga en framtid behövs. 
När så krävs går vi in och 
stödjer vårdinsatser för barn och 
familjer, antingen via våra egna 
medicinkliniker eller genom att 

ge stöd och stärka upp samhällets insatser.   

Utbildning är en förutsättning 

för att skapa en bättre framtid. 
SOS Barnbyar stödjer skolor 
och utbildning, och på platser 
där utbildningsmöjligheter 
saknas, driver vi egna skolor. 

Målsättningen är att skolorna på sikt ska drivas 
av lokalsamhället. 

 

 

 

För att skapa möjligheter att 
arbeta och försörja sig utan att 

riskera liv och hälsa erbjuder vi 
yrkesutbildning för unga vuxna 
och föräldrar i familjer som 
annars riskerar splittras. 

Vi hjälper barn, familjer och 
samhällen att bryta onda cirklar 
av fattigdom och utanförskap så 
att de och kommande 
generationer ska växa till aktiva 
och jämställda 

samhällsmedborgare. 

Barn som lever i utsatthet löper 
stor risk att drabbas av våld och 
övergrepp. Genom att stödja 
enskilda barn och familjer men 
också hela lokalsamhällen 
hjälper vi till att skapa fredliga 

och inkluderande samhällen.  

Vi samarbetar med 
privatpersoner, myndigheter och 
företag i alla våra verksamheter. 
Våra företagspartners är en 

viktig del av både finansiering 
och genomförande av våra 

insatser runt om i världen.

 


