2017 I BACKSPEGELN

Så har vi lagt ännu ett år bakom oss – 2017. Vid årets slut bodde 154 barn i 26 familjehem. Mot
slutet av året öppnades två nya familjehem – i Mafoto på västra sluttningen av Kilimanjaro och i
Mwangaria. Båda tillkom efter förfrågningar från personer på platsen. (P bilden syns
familjehemsföräldrarna samlade till årlig sammandragning) Dessutom får som tidigare ca. 50 barn
daglig skolmat i Geita och 20 fattiga får mat varje söndag i Kahama. För ca. 10 fattiga barn i Mshiri,
för albinobarn i Bukoba och för dövstumma barn i Njia Panda betalas skolavgift. Dövstumme
Emanuel har fått gå på en yrkesskola. Uppskattningsvis ca. 250 barn får på något sätt hjälp via
MOKICCO. Några bedömer att MOKICCO idag är ett av de största barnarbetena i Tanzania
genom att man varje dag hjälper över 150 barn, inte bara ger punktinsatser.
MOKICCOs yrkesskola i Mwangaria fick under året en nybyggd lektions- och samlingssal. Den
första kursen i sömnad började med Apaisaria Makundi som lärare och med fem elever. Festlig
examenshögtid hölls i december med stor uppslutning från bygdens folk.
Vi är också djupt tacksama för de givare som under året stött arbetet. Under året inflöt i gåvor via
Internetbanken 924.857:- medan utgifterna var 894.061:-. Jämfört med 2016 var gåvorna ca. 14.000:mindre men utgifterna också ca. 106.000:- lägre. 2016 års minusresultat förbyttes 2017 i ett litet
plusresultat på 30.796:- . Att inte långt från en miljon svenska kronor flöt in också 2017 är ett stort
under då vi aldrig begär pengar. Årsresultatet utmynnar i ett tack först och främst till Gud och
sedan till människor som ger stöd till vårt arbete. De flesta gåvorna kommer från Sverige men även
från Finland, Holland och Österrike. Räkenskaperna revideras årligen av en f.d. ekonom vid det
statliga elbolaget Tanesco.
Med pengar från ”Missionsfonden” (med samma plusgironr som Kilimanjaro Children Center
1594531-4) byggdes ett nytt fint hus för en handikappad familj i Mwangaria. Huset invigdes i
september. Under året utvecklades det kristna bokcaféet i Marangu mtoni med ökad omsättning
och två nya bokaffärer öppnades - Geita och Boma Ng´ombe. Byvägen upp från Marangu mtoni till
MOKICCO reparerades. Gudstjänstlivet i kapellet i Marangu upplevde ett ökat besökarantal. En av
årets gästpredikanter var den pensionerade lutherske biskopen Erasto Kweka.
Mitt i de stora glädjeämnena fanns en stor sorg. I februari omkom nämligen i en trafikolycka en av
papporna i ett av våra familjehem, Isaya Pallangyo i Karangai. Det är lätt att minnas hans tro och
hans kärlek till barnen, det är gott att få bära hans efterlevande maka
Sabina i förbön och det är trösterikt att med himlens änglar få
välkomna en helgad pilgrim från Karangai.
I tacksamhet lägger vi så året 2017 bakom oss och ser framåt mot nya
utmaningar och välsignelser 2018!
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