MÅNADSBREV APRIL 2018
Söndagen den 25 mars, Palmsöndagen, besökte jag så den fattiga
och sjuka mamman som tidigare bodde i ett ruckel men som vi nu
byggt ett hus åt. Jag åtföljdes av de två byggare från oss som byggt
huset. På bilden ser ni kvinnan och huset. Men det ni inte ser är hur
hon föll på knä framför mig, grät och tackade för att detta hus nu
blivit verklighet. Se framför er, kära givare, att hon uttrycker det
tacket nu till er!
MISSIONSFONDEN
Det här huset byggdes med pengar ur ”Missionsfonden”. Den har
skapats för behov som inte gäller det barnarbete vi bedriver. De
behoven ökar kraftigt ju längre vi är här och blir kända här – och det
kan vara så svårt att säga Nej. Under de senaste åren har
”Missionsfonden” gjort bl.a. det här:
Hus för fattig, sjuk kvinna i Masama
Hus för handikappad familj i Mwangaria
Hus för fattig fembarnsmor i Geita
Fiskodling för fattig söndagsskollärare i Mwangaria
Symaskin till handikappad man i Lowiri
Skolavgifter för ca. 10 präster och evangelister under utbildning
Lön under ett år för samtliga präster och evangelister i fattig luthersk församling
Kristen bokhandel i Boma Ng´ombe
Reparation av byväg Marangu
Kristen bokhandel i Geita
Kristen bokhandel i Marangu
BARNARBETET
Och så huvudspåret – arbetet med de föräldralösa och utsatta barnen:
166 sådana barn i 26 familjehem för livet
Yrkesskola med 16 elever
Skolbespisning för ca. 50 fattiga barn i Geita
Matutdelning för ca. 20 barn varje söndag i Kahama
Skolavgifter för dövstumma barn
Stöd till albinobarn
Skolavgifter till fattiga barn
Vi har inte skapat något särskilt konto för ”Missionsfonden” utan vi använder plusgirokontot
för Kilimanjaro Childrens Home, 1594531-4. Skulle du vilja styra din gåva till ”Missionsfonden”
så skriv det på talongen eller formuleringar som ”Där behoven är som störst”.
Jag tror, nej vet, att vi är med om något viktigt här i Tanzania idag och du är en del av det.

Carl-Erik
PLANERADE BESÖK: Finland 22-24.6, Sverige 25.6-10.9, Albanien 15-17.9, Israel 31.10-7.11, Norge 9-10.11.

SVERIGE: 1.7 S:ta Clara 11.00, Skara 18.00, 2.7 Stenstorp 19.00, 8.7 S:ta Clara 11.00, 15.7 S:ta Clara 11.00, 18.00

Öh-gården, Hedesunda 18.00 21-22.7 Askersund, 28.7 Hannagården, Sorunda, 29.7 S:ta Clara 11.00, 4-5.8 Habo,
10-12.8 Arbrå, 17-19.8 Nybro, 23-24.8 Ralingsås, 25-26.8 Mellerud, 31.8-1.9 Markaryd, 2.9 10.00 Odensbacken, 3.9
ev. Borås, 7-9.9 Alingsås, 9.9 18.00 Töllsjö.

