
Känslofullt möte med maasaierna
Resan till Kenya blev precis så bra som Charlott Karlsson hoppades
MÅLILLA

Charlott Karlsson har 
svårt att sätta ord på sitt 
livs upplevelse.

Hon har så mycket käns-
lor med sig hem från Masai 
Mara i Kenya, där upplevel-
sen av vidderna, alla vilda 
djur, det kompakta mörkret 
om kvällarna, savannen, 
maasaiernas välkomst-
dans och alla tacksamma 
barn på skolan blandas till 
något helt fantastiskt.

– Det blir nog ändå vär-
men och kärleken från 
människorna som jag 
bär med mig mest, sä-
ger Charlott Karlsson. De 
har släppt in mig, så nä-
ra sig själva. Rakt in i de-
ras eget liv. Man kan in-
te känna annat än en obe-
skrivlig tacksamhet.

Årets medarbetare
Ja, det går inte att ta 

miste på att dagarna i Ma-
sai Mara satt djupa spår i 
Charlott. Hon har fått va-
ra med om en fantastisk 
resa på alla sätt och vis. 
En uppmuntran hon fick i 
egenskap av ”Årets med-
arbetare” av arbetsgiva-
ren Dermarome.

– Jag kommer nog ald-
rig att göra en så minnes-
rik resa igen, säger hon. 
Man upplever ju innan 
att vi är så olika dom och 
vi. Men när man sitter där 
och pratar med dem upp-
täcker man att vi egentli-

gen, i grund och botten, är 
precis likadana.

Charlott har bott på Ba-
secamp Foundation, ett 
projekt som Dermarome 
är med och stöttar. Och 
ett av de stora ögonblick-
en var när hon fick träffa 
två av de tre barn som fö-
retaget hjälper, så att de 
kan gå i skolan.

– Skolan har 800 barn 
som är uppdelade i 19 
klasser och undervisas 
av 26 lärare. Det kän-
des så härligt att se att 
dom skänkta pengarna 
gör nytta. De yngsta i ba-
byschool är bara tre år 
och efter examen vid 14 
års ålder, kan man börja 
på highschool där de allra 
flesta läser antingen tu-
rism eller typ vårdlinjen.

Gör nytta
Charlott har inte be-

hövt se fattigdomen, lik 
den hon sett på tv från 
Afrikas horn. Tacksamt 
fick hon istället möta väl-
mående, glada människor 
som är tacksamma över 
allt det projektet Derma-
care gör för dem.

– Det var så härligt att 
se att våra insatser verk-
ligen gör skillnad. Som 
kvinnorna på hantverks-
centrumet exempelvis, de 
tillverkar smycken som 
säljs i Sverige. 

Via nätet
Hela 80 procent säljs 

via nätet faktiskt.
– Det tror man inte. 

Det är ett rättvisemärkt 
projekt som gjort livet så 
mycket enklare, för 180 
kvinnor, berättar Charlott 
och visar en rad smycken 
hon köpt med sig hem.

– Det sitter en lapp 
på var och ett, tillägger 
hon och visar. Den talar 
om vem som tillverkat 
smycket, så går 75 pro-

cent av intäkten direkt 
tillbaka till kvinnan som 
tillverkat det.

Prisbelönad by
Basecamp Explorer, 

som byn heter där hon 
bodde, är en ekocamp. 
Allt återanvänds. Till och 
med duschvattnet som 
används till att bevattna 
träd och buskar på cam-
pen. Eller petflaskor och 
burkar som blir till fina 

detaljer på smyckena.
– Byn har vunnit pris 

för sin återvinning och 
till och med Barack Oba-
ma var där under sin val-
kampanj.

Annars har naturligt-
vis en hel del tid kret-
sat kring alla vilda djur. 
Charlott fick vara med 
på flera olika safarier och 
nästan allt som visas i na-
turfilmerna har hon sett i 
verkligheten nu.

– Vänner till mig har 
skojat och sagt ”är det sä-
kert att du inte fotat av 
vykort”, säger hon och ler.

Big five
 Flockar med elefanter, 

skrattande hyenor, kroko-
diler, ståtliga giraffer och 
lejon som ibland strök all-
deles intill bilen. Så nä-
ra att hon hade kunnat 
klappa dem. 

Ja, i stort sett alla vil-

da djur fick hon se på sin 
resa.

Men ingen noshörning. 
Så det blev inte hela ”The 
big five” som man brukar 
säga om de fem afrikans-
ka djur som ansågs vara 
de farligaste och mest ef-
tertraktade bytesdjuren 
för storviltjägare att ja-
ga på den afrikanska sa-
vannen.

Det vill säga leopard, 
lejon, elefant, afrikansk 

buffel och så noshörning-
en då, som aldrig visade 
sig för Charlott.

– Bra det, tillägger hon 
och skrattar. Man brukar 
säga att har man inte sett 
alla i Big five måste man 
återvända.

Det låter som en bra idé 
tycker hon.

– Väldigt gärna. Nå-
gon gång ska jag tillbaka, 
snart hoppas jag.

Charlotte Madestam

1. Lejon på nära håll, ibland gick de så nära bilen att Charlott kunde klappat dem, 2) Big Moses var Charlotts guide och han är också ambassadör för basecamp. Här står 
de på ett ben, som är ett vilosätt för massaierna när de exempelvis är ute med boskapen. Charlott i kläder som hon fick låna under en dag, när hon helt klev in i deras liv.
3) 180 kvinnor tillverkar smycken som sedan säljs och ger dem en inkomst. Hantverkscentret har gjort livet så mycket enklare för så många kvinnor. 4) Det blev inte hela 
Big five, men de allra flesta av Afrikas vackra djur hann Charlott se på sin resa. Som elefanter och lejon. 5) Charlott fick träffa Nantei Sairowna och Slyvia Tentere, som är 
två av de barn som Dermarome hjälper till skolgång. Foto: Privat

”Det blir nog 
ändå värmen 
och kärleken 

från människor-
na som jag bär 
med mig mest”


