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Nämdö, januari 2011 

 

 

TACK för en fantastisk JUL! 

 
 

En jätte-TACK-kram från mig och alla som fick julglädje i Nairobi 2010! 

 

Globträdet samarbetade med organisationen Youth for Hope och fick några intensiva jul-stöks-

dagar i Nairobi. 

 

Vi visste att 60 barn och ledare från Our Life och andra som lämnat Children’s Garden skulle 

komma.  

Vi planerade för 80. Handlade getter, grill och grillkol, extra kött till en gryta så alla garanterat 

skulle kunna äta tills dom blev proppmätta, ris, grönsaker, chapatis, kenyanska bullar, läsk, 

saft, te med mjölk och massor med socker…. 

Fixade fiskdamm – så det skulle finnas något till alla åldrar och fint förpackade. Godispåsarna 

tog tid att ordna och pyntades med ett rött band!  

Till slut: In med pick och pack i bilar och iväg! 

 

När vi kommer fram pågår slakten av getterna. Barnen står i cirkel runt omkring och man ser 

hur det vattnas i munnen. Jag har svårt för lukten. Grillen är igång och väntar på de styckade 

köttbitarna. Intill är scenen där barnen ska uppträda med sina program. – Hur ska det här 

fungera med oset från getgrillningen och program…?  

 

Det fungerar naturligtvis alldeles förträffligt. Det är trångt men stämningen är hög. Jag tror det 

är getterna som gör alla höga. Barnen kommer. Te med mjölk och bullar ska vara 

välkomstfika. Det har blivit något problem med termosarna. Improvisationen startar. Hämta 

vatten och fixa saft och bullar.  

Kön är oroväckande lång…det är inte 60 och inte 80 det är närmare 150 barn i kö!!! 

 

Alla får saft och alla får bullar. Allt har planerats med råge men bullarna delas. Några fler barn 

som kommer förbi utanför staketet tittar och barnen innanför delar med sig till dem utanför. Vi 

vuxna ser och vi lär oss. Dans, musik, sång, story telling…mina ögon tåras. Oset från grillen 

och barnens jul-längtan blandas i mina tårar.  

 

Dags för mat och kön är lika lång…det blir att dela och fördela…allt organiseras – alla verkar 

vana att det alltid är för många och alla vet hur man gör så alla får något. Sen fiskdamm. Det 

blev lite svårt att dela lika i en fiskdamm… 

 

Avslut på dagen är godispåsarna - Merry Christmas!  

Många påsar rivs upp och innehållet fördelas till alla som kommit. Ryktet har gått och det är 

MÅNGA barn! Alla får någonting. En karamell, ett tuggummi eller en klubba. Jag har redan en 

plan hur jag ska göra nästa jul. Det ska finnas massor med små presenter så alla barn får 

någonting. Jag ska be om hjälp att få sånt som är litet och fint och lätt att packa i resväska. 

Klistermärken, hårprydnader, små provflaskor med parfym, små bilar, flygplan, små  



 
  

 

 
 Globträdet  | Globetree  | www.globetree.org 

 

 

 

 

 

anteckningsböcker och målarböcker med färgpennor, hårband, scarfes, halsband, armband, 

örhängen, kepsar…allt möjligt vackert/tufft till ungdomarna och allt möjligt fint till barnen i alla 

åldrar.  

 

När festen är över fördelades kläder och skor - i ett inre rum – vi hade bara för 80 barn och 

ungdomar. Nästa år ska vi köpa plastskor till alla! 

 

Nästa år – nästa gång… 

 

Barnen flockas kring mig och frågar när det blir jul nästa gång. De håller sina karameller i 

händerna och jag svarar att det blir om ett år. Ingen förstår det svaret. Ett år. En evighet. 

Liksom förra året är det en 10-åring som säger att det är väldigt snart. Very, very soon! 

Barnen suger på karamellerna och ler nöjda. Very, very soon. Det förstår alla och översätts till 

kiswahili och de lokala språken - så alla vet.  

 

Återstår att leverera matkassar till familjer. En mamma ska hämta sin kasse i Kiambu. Vi har 

lovat att betalat hennes bussresa. Hon kommer och när hon tar emot kassen rinner tårarna. 

Hennes äldste son arresterades veckan innan. Han hade tagit en mobil. Ägaren fick tillbaka 

mobilen men sonen sitter i arrest till 17 januari då det blir rättegång. Mobilägaren vill ha 150 

kronor för att ta tillbaka sin anmälan – det betyder att han inte kommer till rättegången och 

sonen blir fri. Det är tungt med denna ofattbara fattigdom.  

 

Strax innan jul ser jag en tiggare på gatan som har ett stort öppet sår på benet. Det är djupt 

och det är stort – nästan hela framsidan av underbenet. Det ser ut som om någon skurit bort 

en centimeter av hela frambenet. Jag hajar till och tar honom till läkare. Läkaren säger att det 

är i sista stund – han tror benet går att rädda. Noggrann rengöring och medicin. Läkaren får 

våra nummer om det behövs något mer. Mannen rör inte en min när såret blir rengjort. När 

han får pengar till mat rinner tårarna sakta.  

 

På julaftonskvällen är jag trött och mycket glad och mycket, mycket tacksam att du hjälpte till 

att skapa denna jul! Du har gett många ett minne - för livet! 

 

Två ungdomar i Kawangare har gjort julkort. Vi skaffade fint papper, färg och penslar för att 

ge dem chansen att göra riktigt fina kort.  

Barnen som var med på julfirandet har skrivit och ritat hälsningar i korten.  

Det blir deras present och TACK till dig! 

 

 

Varmaste hälsningar från oss alla i Globträdet! 

 

 
Kajsa Dahlström 


