fakta om
ngabu, Malawi

MALAWI
Hovedstad: Lilongwe

Størrelse: 118 484 km²,

ca 1/3 av Norges størrelse

Innbyggertall: 17,3 millioner

Språk: Det vanligste språket er chichewa,
og engelsk er offisielt språk

Religion: Kristendom (80 prosent),

Mzuzu

Malawi
sjøen

muslimer (15 prosent) i tillegg lokale
religioner (5 prosent)

Myntenhet: Malawisk kwacha (MWK)
Nasjonaldag: 6. juli (ble uavhengig fra
Storbritannia 6. juli 1964)

lilongwe

malawi
Zomba

Blantyre

Ngabu
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Bakgrunnsinformasjon

om malawi
GEOGRAFI

ØKOnOMI OG SAMFunn

Malawi er et forholdsvis lite, smalt land sørøst i Afrika.
Det grenser til Zambia, Tanzania og Mosambik. Landet
er delt inn i tre områder (den nordlige, den sentrale og
den sørlige) og i 24 distrikter. Nesten halvparten av
innbyggerene bor i det sørlige området. Hovedstaden er
Lilongwe. Andre større byer er Blantyre (510 000
innbyggere, litt mindre enn Oslo), Mzuzu og Zomba.
Malawisjøen er Afrikas tredje største innsjø og dekker
nesten en femtedel av landets areal.

Malawi regnes som et av
verdens fattigste land. Den
gjennomsnittlige inntekten
per innbygger er blant den
laveste både i Afrika og
i verden for øvrig. Høy
befolkningsvekst preger
Malawi, og dette er en
utfordring for landet. Nesten
halvparten av befolkningen på
17,3 millioner mennesker lever under
fattigdomsgrensen. Forventet levealder
er nå 47 år.

KLIMA
Malawi har tropisk savanneklima i lavere strøk, mens
områdene som ligger høyere har temperert regnklima
med lite nedbør om vinteren. Det er tre årstider i landet:
en tørr årstid mellom august og oktober, en våt mellom
november og april, og en kjølig mellom mai og juli.
Savanneskog er den mest utbredte typen vegetasjon,
men det finnes også eviggrønne skoger i områder som
har nok fuktighet, som i elvedalene og i fjellene.
Gressletter finner man mest i høyden.

HISTORIE
Malawi var opprinnelig et afrikansk kongedømme, men
ble allerede på 1600-tallet oppsøkt av jesuittmisjonærer.
Europeere fikk først kjennskap til Malawi i 1859, da
skotske misjonærer og oppdageren David Livingstone
kom til landet. Den europeiske innflytelsen tok til for
fullt i 1875. For å få kontroll over området, utnyttet
britene konfliktene mellom folkene som opprinnelig
bodde i området, og de små kongedømmene som ble
grunnlagt av ngoni- og yaofolket. Malawi fikk tilbake
sin selvstendighet først i 1964 og ble samtidig medlem
av Det britiske samveldet. I 1994 ble det slutt på
regimet til president Banda (han hadde erklært seg selv
president for livstid). Etter et valg ble det bestemt at
Malawi skulle ha et demokratisk system med flere
partier. Malawis president er både statsoverhode og
regjeringssjef, i tillegg til at han velger regjeringen.

Mellom 15 og 30 prosent av den voksne
befolkningen er smittet av hiv og aids,
og nesten alle familier i Malawi har mistet
en slektning i denne sykdommen.
Myndighetene arbeider hardt for å gjøre helsevesenet og skolesystemet bedre. Det viktigste
i Malawis økonomi er jordbruk. 90 prosent av befolkningen lever av å dyrke jorda. Vær og klima er derfor
viktig for landets økonomi, og tørke kan føre til
alvorlige problemer.
De viktigste jordbruksproduktene er tobakk, te, sukkerrør, mais, jordnøtter, bomull, kaffe, hvete, ris, bønner,
peanøtter og maniok. Det dyrkes dessuten bananer,
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fortsettelse på

Bakgrunnsinformasjon om malawi

mango, papaya og appelsiner. De viktigste varene
som importeres til landet er oljeprodukter, maskiner,
forbruksvarer, transportutstyr og matvarer.
De viktigste landene Malawi driver handel med er
Sør-Afrika, Zimbawe, USA og Japan. Landet er helt
avhengig av økonomisk støtte fra IMF (Det inter
nasjonale pengefond), Verdensbanken og flere ulike
giverland.

KULTUR OG RELIGION
Malawis befolkning stammer fra bantufolket. De
største etniske grupperingene er chewa i det sentrale
og sørlige området, yao også i sør, og tumbuka i nord.
I tillegg bor det en asiatisk og en europeisk minoritet
i landet. Det mest utbredte språket er chichewa,
mens engelsk er det offisielle språket. Ca 80 prosent
av befolkningen er kristne, mens 15 prosent er
muslimer. Mange malawiere praktiserer dessuten
lokale religioner.
Som de fleste andre afrikanske land, har Malawi en
viktig muntlig fortellertradisjon. Tradisjonell musikk
og dans har også en stor plass. De fleste stammene har
sine egne ritualer, sanger og danser. Det er tradisjon at
hver enkelt landsby har sin egen forsamling – en
landsbyrett – der uenigheter mellom naboer eller
ektefeller blir diskutert og avgjort.
Idretten i Malawi har blitt formet av at landet har vært
styrt av Storbritannia. De mest populære idrettene kom
fra Storbritannia, og det gjør fotball til den vanligste
sporten. Den spilles av barn overalt, fra kamper på
nypløyde åkere på landsbygda til seriekonkurranser
i skolen. Malawi har nasjonalt fotballag.
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SOS-barnebyen i

Ngabu, Malawi

DET FInnES I DAG FIRE SOS-bARnEbyER
I MALAWI : BLANTYRE, LILONGWE,
MZUZU OG NGABU. BARNEBYEN I NGABU
ÅPNET I 2016.

SOS-barnebyen i Ngabu
SOS-barneby med 15 familiehus for 150 barn
SOS-familieprogram for 2000 barn og deres
familier
SOS-barnehage for 90 barn
SOS-skole for 360 barn
SOS-yrkesskole for 160 ungdom
SOS-klinikk tilknyttet barnebyen

HvORFOR SKAL vI HjELpE?
Malawi er et av Afrikas fattigste og minst utviklede
land. Det bor 17,3 millioner mennesker i Malawi
og dette er et av de landene i verden som har flest
mennesker som er smittet av hiv og aids. 90 prosent
av befolkningen lever for under 2 dollar dagen.
1,1 millioner barn er foreldreløse.
SOS-barnebyer arbeider for å gi barn et trygt hjem ved
å styrke deres egen familie eller gi dem en ny familie
i en SOS-barneby.
De 15 SOS-familiehusene gir barn som ikke kan bo
sammen med sin egen familie, et nytt hjem med en
SOS-mor og SOS-søsken. Barna vokser opp som i en
vanlig søskenflokk, og biologiske søsken bor i samme
familie.
SOS-familieprogrammet hjelper familier i lokalsamfunnet slik at de selv kan gi barna sine god omsorg
og en god oppvekst. Dette forhindrer at familier splittes
og barn overlates til seg selv. Gjennom familieprogrammet får familier hjelp slik at barna får skolegang og et godt helsetilbud.
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NGABU

– ET STORT BEHOV FOR HJELP
Tenk at 9 av 10 mennesker i Malawi lever for under 2 $ om dagen, som
tilsvarer 12 kroner. Det sier litt om hvor store forskjeller det er
mellom barn i Norge og Malawi.

I nGAbu ER DET STOR FATTIGDOM OG MAnGE bARn MAnGLER STORT SETT ALT. i
2016 ÅPNET SOS-bARnEbyER EN NY BARNEBY I nGAbu, FOR å GI ET TRyGT HjEM
TIL bARn I MALAWI. I TILLEGG HJELPER SOS-bARnEbyER 2000 bARn I NGABU OG
DERES FAMILIER GjEnnOM SOS-FAMILIEpROGRAMMEnE.
Bildet over av en mor som er alene med sine barn
forteller om et stort behov for hjelp til innbyggerne
i Ngabu, og at noe må gjøres for å bedre barnas
hverdag. Hun har seks barn og bor i en jordhytte
med stråtak. Hva de skal gjøre når regntiden kommer
klarer hun ikke å tenke på. Hun må ta en dag av
gangen og prøve på å skaffe mat til barna sine.
Drømmen er at de skal få skolegang og at familien
skal få bo i et ordentlig hus.
Denne moren er blant de som vil få hjelp gjennom
SOS-barnebyers familieprogram. Hun vil få yrkes
opplæring, legehjelp og støtte slik at hun blir i stand
til å gi alle barna sine skolegang og mat, og få et
bedre hus å bo i. Familieprogrammene skal hjelpe

familier til å klare seg selv, slik at kvinner som denne
moren kan ta godt vare på barna sine og gi dem et
trygt hjem.
På den lokale skolen i Ngabu undervises 483 elever av
fire lærere. Stormen rev taket av skolebygningen for
noen år siden, men undervisningen fortsatte i ly av
trærne. Elever og lærere holder til i improviserte
klasserom. Når det regner må de avlyse
undervisningen. Den nye SOS-skolen som skal
bygges i Ngabu, skal gi utdanning både til barna fra
barnebyen og barna i lokalsamfunnet. Generasjoner
av barn i Ngabu vil få kunnskap og utdanning, som er
det viktigste man kan gjøre for å skape en god
utvikling i Malawi.
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Fordypnings-

oppgaver
1. Velg deg ut et dyr fra Malawi og lag en powerpoint-presentasjon om dette.
2. Hva skjedde når Malawi ble uavhengig? Prøv å finne ut mer om dette, og øv deg på å fortelle
historien høyt for klassen.
3. Bruk internett til å finne ut mer om sport i Malawi. Hvilken sport er populær?
Skriv fem faktasetninger.
4. Malawisjøen er den tredje største innsjøen i Afrika. Finn ut mer om sjøen og om fiskene
som lever der, og lag en quiz for klassen.
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Oppgaver

Løsninger finner du bakerst i heftet

1) Hvor godt husker du?
Les gjennom listen med dyr tre ganger. Snu arket, og skriv ned alle dyrene du
husker. Klarer du alle 14?

Dyr i Malawi
Elefant

Slange

Sebra

Løve

Apekatt

Sjakal

Leopard

Antilope

Hyene

Neshorn

Flodhest

Vortesvin

Krokodille

Bøffel
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Oppgaver

2) Fisk i Malawisjøen
Malawisjøen er den tredje største innsjøen i Afrika. Her finnes det masse fisk
– hele 500 arter som ikke er funnet noe annet sted i verden.
Tegn fiskene som er beskrevet i rutene under.

Afrikansk papegøyeciklide (rovfisk)
Smal og avlang, med oransje hale og oransje
striper i kryss over kroppen.

Malawi øyespiser (rovfisk)
Smal og avlang, med sølvskimrende kropp og et
høy og taggete ryggfinne.

Zebra mbuna (rovfisk)
Smal og avlang. Hvit fisk med svarte, loddrette
striper på kroppen.

Leopardciklide (rovfisk)
Smal og avlang. Gulaktig fisk med grå flekker
(ikke lengst foran).
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Oppgaver

?

3) Afrikanske hovedsteder
Sett strek mellom land og hovedstad. Bruk gjerne ulik farge på strekene,
så er det lettere når du skal rette med fasiten etterpå.

Zambia	Lilongwe
Kenya

	Windhoek

Tanzania	Nairobi
Sør-Afrika	Luanda
Malawi

	Maputo

Angola

	Lusaka

Mosambik

Harare

Namibia	Gaborone
Libya	Pretoria
Botswana	Tripoli
Zimbabwe

	Dodoma
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Oppgaver

4) Sant eller usant?
Les faktateksten under to ganger. Etterpå gjør du oppgaven sant/usant. Hvis du er usikker på
hva som er riktig, er det lurt å gå tilbake i teksten.

MALAWI
Malawi er et ganske lite (ca 1/3 av Norges
størrelse), smalt land sørøst i Afrika. Det grenser
mot Zambia, Tanzania og Mosambik. Det bor ca
17,3millioner innbyggere i landet. Av disse er ca
80 prosent kristne og 15 prosent muslimer.
Landet har nasjonaldag 6. juli. Det var på denne
datoen i 1964 at Malawi ble uavhengig fra
Storbritannia.

Hovedstaden i Malawi heter Lilongwe. Andre
større byer er Blantyre (730 000 innbyggere, litt
større enn Oslo), Mzuzu og Zomba. Malawisjøen er
Afrikas tredje største innsjø og dekker nesten en
femtedel av landets areal.
Det er bare tre årstider i Malawi; en tørr årstid
mellom august og oktober, en våt mellom
november og april, og en kjølig mellom mai og juli.
I de lave strøkene i landet er det tropisk svanneklima. Områdene som ligger høyere har temperert
regnklima med lite nedbør om vinteren. Savanneskog er den mest utbredte typen vegetasjon.

Malawi er et av de fattigste landene i verden. 90
prosent av befolkningen lever under den
internasjonale fattigdomsgrensen (2$). Veldig
mange voksne i landet er smittet av hiv og aids,
og nesten alle familier i Malawi har mistet en
slektning i denne sykdommen. Forventet
levealder er nå 47 år.
Det viktigste i Malawis økonomi er jordbruk. 90
prosent av befolkningen lever av å dyrke jorda.
De viktigste jordbruksproduktene er tobakk, te,
sukkerrør, mais, jordnøtter, bomull, kaffe, hvete,
ris, bønner, peanøtter og maniok. Det dyrkes også
bananer, mango, papaya og appelsiner.

11

fakta om ngabu, Malawi

Oppgaver

Sant eller usant?
Påstand
1) Malawi grenser mot Sør-Afrika, Gambia og Angola.
2) malawi har ca 17,3 millioner innbyggere.
3) Malawi er større enn Norge.
4) Den store innsjøen i landet heter Lake Blantyre.
5) Malawi ble uavhengig fra Storbritannia i 1974.
6) forventet levealder er 47 år.
7) Tanzania er ett av nabolandene til Malawi.
8) De fleste menneskene i Malawi er muslimer.
9) Halvparten av befolkningen lever av å dyrke jorda.
10) Det dyrkes blant annet bananer og mango i Malawi.

5) Lag et instrument
Menneskene som bor i Malawi er glade i sang og musikk, men som oftest
må de lage instrumentene sine selv. Klarer du å lage et instrument av ting
du har hjemme? Her kommer et par forslag;
Rytmeinstrument
Prøv å lage ditt eget rytmeinstrument av en tom boks (for eksempel et
rømmebeger) og tørkede erter. NB! En blikkboks vil gi enda sterkere lyd.
Spill på flasker
Finn fram mange flasker (det blir best resultat hvis flaskene er laget av
glass) og fyll på med ulik mengde vann. Prøv deg fram til du får ulike
toner når du slår en trepinne mot flaskene. Klarer du å spille en melodi?

Kilder: Wikipedia, CIA World Factbook

Sant

Usant
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Lag maisgrøt
Malawis viktigste matvare er mais. Denne kan tilberedes på mange
ulike måter, blant annet kan man lage grøt av maismel. Grøten skal
være ganske tykk, og spises med kjøtt, grønnsaker eller linser.
Til to porsjoner trenger du
4 dl vann
4 dl maismel
½ ts salt
Slik gjør du:
Vannet kokes opp i en kjele. Tilsett vann og salt og rør godt
mens blandingen koker ca ti minutter. Det kan hende du må
tilsette litt mer vann for at grøten ikke skal sette seg fast
i bunnen av gryta.
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løsninger

1) Afrikanske hovedsteder
Zambia	Lusaka
Kenya	Nairobi
Tanzania	Dodoma
Sør-Afrika	Pretoria
Malawi

	Lilongve

Angola

	Luanda

Mosambik

	Maputo

Namibia	Windhoek
Libya	Tripoli
Botswana	Gaborone
Zimbabwe

Harare

Sant eller usant?
Påstand

Sant

x

1) Malawi grenser mot Sør-Afrika, Gambia og Angola.
2) malawi har ca 17,3 millioner innbyggere.

Usant

x

3) Malawi er større enn Norge.

x

4) Den store innsjøen i landet heter Lake Blantyre.

x

5) Malawi ble uavhengig fra Storbritannia i 1974.

x

6) forventet levealder er 47 år.

x

7) Tanzania er ett av nabolandene til Malawi.

x

8) De fleste menneskene i Malawi er muslimer.

x

9) Halvparten av befolkningen lever av å dyrke jorda.

x

10) Det dyrkes blant annet bananer og mango i Malawi.

x

