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Kære, elskede venner!

Vi er kommet godt tilbage til Tanzania, hvor vi fandt 
det hele i fineste orden og blev modtaget med så 
mange roser, at hele stuen næsten var fyldt. 

Folk, som besøgte os, spurgte: ”Hvad foregår der her, 
fejrer I en særlig mærkedag?” Det kunne vi svare både 
ja og nej til. Det er jo dejligt for os at mærke, at vores 
medarbejdere er glade for, at vi kommer tilbage. 

De bryder sig ikke om, når vi er væk i 3 måneder. De 
synes, det føles som et helt år. Ja, vi har nogle dejlige, 
trofaste medarbejdere til at hjælpe os i arbejdet.

Vi havde 3 fantastiske måneder i Danmark, hvor vi hav-
de den store glæde at mødes med mange af jer, kære 

venner. Tusind tak for jeres kærlighed og den måde I 
altid behandler os på.

Samtidig var det også rigtig dejligt at være sammen 
med vores kære børn, svigerbørn, børnebørn, øvrige 
familie og venner. Vi havde den store glæde at være 
med til at give vores ældste barnebarn, Rebekka, stu-
denterhuen på til hendes dimissionsfest.

Sara og Mirjam er rejst til Danmark, hvor Sara er startet 
på Mariager Efterskole. Vi håber, hun må falde godt til 
og få mange, gode venner.

Vore kære venner, Berrit og Enok fra Brande, har netop 
været hos os i 4 uger. De har gennem flere år stået for 
at pakke containere for os. Denne gang var Enok kom-
met for at hjælpe med at samle alt det skoleudstyr, vi fik 
ud i foråret. Dermed har vi nu et overblik over de ting, 
der er sendt ud. Det var en stor hjælp for Torkild. 
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Ja, der blev hjulpet med mange, praktiske ting. De er 
guld værd for os i arbejdet. Vores bøn er, at Herren vil 
velsigne og lønne dem for alt det, de gør for os og ar-
bejdet i Tanzania.

Byggeprojekter 

Vel tilbage i Tanzania har vi nu igen et godt overblik 
over arbejdet og vore byggeaktiviteter. 

Medens vi har været i Danmark, er der foretaget en 
udvidelse af både køkken og spisesal på vores skole på 
grund af et stigende antal elever. Desuden er der gjort 
to klasseværelser færdige til børnehaven, så Gud har 
virkelig velsignet arbejdet.

Under opholdet i Danmark samlede vi  ind til et køkken 
og en spisesal på vores ”Kærlighedshjem”. Vi fik samlet 
gaver ind på i alt 102.000 kr. Al ære til Jesus.

Børnene bor efterhånden under meget trange forhold 
på ”Kærlighedshjemmet”. Der er 18 børn fordelt på 2 

små værelser på hver 9 m2, det er ikke rart for dem at 
bo så trangt. Derfor har vi tænkt på at bygge to sove-
sale (til henholdsvis piger og drenge) ovenpå køkkenet 
og spisesalen.

Børnene kan ikke få et bedre hjem end hos Rosabella 
og John. De er de fødte forældre. De har ikke selv kun-
net få børn, men Gud har alligevel givet dem mange, 
skønne børn. For at få en sovesal med i byggeprojektet 
har vi brug for yderligere 70.000 kr. 

Hele projektet kommer dermed til at stå i ca. 170.000 kr. 
Hjælp os med at bede om, at pengene må komme ind, 
så de kære børn kan komme til at bo under mere an-
stændige forhold. 
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Det er et stort projekt at gå i gang med, men vi har så 
ofte før oplevet det store mirakel, at ”mange bække 
små gør en stor å”. Vi vil være meget taknemmelige for 
enhver økonomisk hjælp til dette projekt, da vi ved, det 
er vigtigt, at børnene vokser op under trygge og gode 
forhold.

Pengene kan sendes til vores missionskasserer Willy 
Højgård og de er fradragsberettigede via § 8 A, hvor 
man kan give op til 14.800 kr. pr. år.

Marta og hendes to dejlige børn

Marta har henvendt sig til os flere gange, klaget sin 
nød og grædt mange tårer. Hver gang har vi sendt 
hende tomhændet bort og sagt: ”Vi kan ikke hjælpe 
alle i Afrika, som har problemer”. Alligevel kunne vi 
ikke få hende ud af vore tanker og havde ikke fred i 
vores beslutning. 

Vi blev derfor enige om at sende bud efter hende igen 
og høre hendes historie:

Marta er en ung enke. Hun har to dejlige børn, som går 
i skole. Hendes mand døde pludseligt af en blodprop. 
Det var et ufatteligt hårdt slag for familien. Hun havde 
selv et godt arbejde. Hun tjente godt, så hun selv kunne 
betale børnenes skolegang og alle de faste udgifter.

En dag kom hendes chef, hvor hun arbejdede og for-
langte at få sex med hende, for nu var hun jo enke og 
så mente han, at det var hans ret. Hun nægtede at til-
fredsstille ham og det resulterede i, at hun blev fyret.

Siden søgte hun arbejde mange steder, men intet lyk-
kedes for hende. Hun kom langt bagud med huslejen og 
havde ikke længere råd til at betale for børnenes sko-
legang. Hun solgte ud af sine møbler og ting, men det 
rakte ikke til at betale udgifterne og til sidst blev børne-
ne bortvist fra skolen.  
 
Vi ville være sikre på, at hun ikke snød os, så med stor 
diskretion kontaktede vi hendes naboer, der kunne be-
kræfte rigtigheden af det, hun havde fortalt os.

Vi besluttede os for at gå ind og hjælpe hende. Vi flytte-
de hende ud i landsbyen, hvor vi har vores nye skole, så 
børnene kan gå i skole der. Samtidig har hun fået nogle 
timers arbejde hver dag med at hjælpe på skolen. 

Nu er de helt forandrede i forhold til første gang, vi så 
dem. Og Marta er så taknemmelig for, hvad Herren har 
gjort for hende og børnene.

Det nye børnehjem

I sidste nyhedsbrev skrev vi om et nyt børnehjem, 
som er blevet oprettet af ”Børn Sulter”. De første 
børn på hjemmet er 3 små, forældreløse søskende. 
De mistede deres far, da han blev stukket ned af en 
kammerat. 

Da deres mor kom hjem fra marken og så sin mand 
ligge død hjemme i huset, besvimede hun og døde få 
dage efter på hospitalet. Drengen, Christian, på 6 år 
var meget præget af dette. Vi tror, at han måske har set 
faderen blive myrdet. 
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Da vi fik Christian og hans søskende ind på hjemmet, 
var der ikke et smil at hente hos ham. Han var som for-
stenet og isolerede sig fra andre mennesker.

Nu har disse 3 søskende været på hjemmet i næsten 6 
måneder. De er helt forandrede. Vi har netop været på 
besøg og Christian var den første, som kom springende 
hen i mine arme (Tabitha) – han smilede og var virke-
lig så glad. Den yngste af de tre hedder Jesca, hun er 
netop blevet 3 år. 

Hun holder sig så tæt til Esther (deres plejemor) og si-
ger: ”Esther er min mor”.

Familien til disse tre børn kommer ofte på besøg. I star-
ten var de bange for at besøge børnene, da de troede, 
at børnene ville græde og forlange at komme med dem 
hjem. Men børnene græder ikke, når der tages afsked. 
De smiler, vinker og siger farvel. Og så tager de Esther 
og Frank (Esthers mand) i hånden!

Gud er god. Tænk, at Han hjælper sådanne stakkels, 
forældreløse børn, så de nu har fået et nyt hjem og nye 
forældre, som giver dem kærlighed og omsorg.

Åbning af klinikken i Mswakini

Mirjam skriver:

”I juli havde vi den officielle åbning af klinikken i 
Mswakini. Der var mødt rigtig mange mennesker op, 
også fra de lokale regeringskontorer. Der var pyntet 
op til fest og der blev holdt mange taler. 

Jeg og vores byggeteam, som var repræsenteret af 
Frank, fik en ged i gave som tak for vores store ind-
sats. Det skabte stor glæde blandt mændene i byg-
geteamet ved tanken om, at de senere skulle spise 
helstegt ged – uhm! Efter den officielle indvielse var 
der åbent hus på klinikken. 
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Den er blevet så flot, ikke mindst takket være det ho-
spitalsudstyr fra Danmark, der var med i containeren. 

Regeringen havde allerede leveret forskellige
slags medicin og andre nødvendige hjælpemidler, så 
det hele var klar til brug.  
 
I anledning af åbningen var der besøg af et hold 
læger og sygeplejersker, som i dagens anledning gav 
de gamle mænd lov til at få et gratis blodtryksmåling, 
hvilket vakte stor begejstring. 

Efter åbningsceremonien var slut, blev der serveret 
mad til alle, som var mødt frem. Det var en virkelig 
festdag. Masaierne bakkede op om hele arrange-
mentet og gav tydeligt udtryk for deres glæde over at 
klinikken nu endelig er åben, så de har et sted, hvor 
de kan få lægehjælp. 

Tak til alle jer, der har været med til at støtte pro-
jektet og gjort denne drøm til virkelighed. Det var 
sådan en fornøjelse at se, hvor begejstrede alle 
var for denne skønne dag. 
 
Alle deltagere var helt bevidste om, at det hele var et 
udslag af Guds kærlighed og omsorg for sine børn. 
Samtidig vil jeg gerne sige, at det ikke ville have væ-
ret muligt uden jeres store støtte og opbakning. 
 
Kærlig hilsen Mirjam”

Torkild og jeg har netop været forbi Mswakini, og det 
var så skønt at se det i brug. Vi kom sidst på dagen, så 
arbejdsdagen var næsten slut. 
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Der sad en skolepige i venteværelset, som havde ma-
veproblemer og en masaimand, som havde lungebe-
tændelse. Det var bare skønt at se, at de kunne få hur-
tig hjælp i stedet for at skulle gå flere timer til nærmeste 
klinik.

Lægen fortalte bl.a., at de ugen før havde haft en fød-
sel, som gik godt. På klinikken er der en kvindelig læge, 
samt en ung mand, som er sygeplejerske og jordemo-
der.

En ung studerende

Umiddelbart efter vi var kommet tilbage, kom der 
en ung mand til vores dør. Hans navn er Jackson 
og han er masai. Hans forældre er meget fattige og 
klarer kun lige at skaffe mad til familien.

Jackson er meget dygtig i skolen og går i ”Form 4”, som 
svarer til gymnasiet. Han mangler kun et halvt år, så er 
han færdig med sine studier. 

Indtil for ganske nylig havde hans onkel betalt skolepen-
gene for at hjælpe Jackson, men på grund af sygdom 
var onklen desværre blevet arbejdsløs og derfor ikke 
længere i stand til at betale skolepenge. Han var nu ble-
vet sendt hjem fra skolen på grund af manglende beta-
ling for det sidste semester.

Vi besluttede os for at hjælpe drengen til at fuldføre sin 
skolegang. Det vil koste 2.000 kr. Hvis du vil være med 
til at betale dette engangsbeløb, vil vi være meget tak-
nemmelige på Jacksons vegne.

Jackson vil være bedre stillet, når han har en god sko-
leafslutning og dermed bedre mulighed for at få en ud-
dannelse, så han kan hjælpe sin egen familie. 

Vi har flere gange oplevet, at når de unge får en uddan-
nelse, så går de ind og hjælper familien. Vi havde bl.a. 
en sød, ung pige, som vi hjalp med at få en lærerud-
dannelse. Da hun var færdiguddannet, fik hun et godt 
arbejde på en secondary skole ikke langt fra os. 

Hun var så dygtig, at hun endda blev skoleinspektørens 
højre hånd. En dag dukkede hun op her hos os, først 
for at takke for al vores hjælp, derefter sagde hun: ”I har 
også støttet min brors datter med skolepenge i flere år, 
men nu har jeg fået en uddannelse samt godt arbejde, 
så jeg vil gerne betale hendes skolepenge og håber, at 
en anden fattig familie må få den hjælp, som hun fik.”

Det viser, at det nytter at hjælpe de unge med en ud-
dannelse, for så kan de senere hjælpe deres egne.
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Torkild og teamet er ved at gøre klar til næste bør-
nekampagne, som er den første af en række børne-
kampagner i vores nye periode herude. Denne børne-
kampagne skal være nær kysten i en stor, muslimsk 
landsby. 

Tabitha bliver hjemme og holder skansen, samtidig med 
at hun prøver at få styr på kontorarbejdet. Der er meget, 
der skal ryddes op i, når man har været væk i 3 måne-
der.

Vi ønsker jer alt godt. Tusind tak fordi I vil stå sammen 
med os. Må Jesus rigt velsigne og lønne jer tilbage.

Stort knus fra
Tabitha og Torkild

Betania Kirkecenters Ydre Mission
Blåhøj Stationsvej 27
7330 Brande
Danmark

Bladet videresendes ikke, men tilbagesendes 
med oplysning om adresseændring

Regler for skattekvitteringer 
SKAT kræver, at vi som beløbsmodtager skal indberette 
CPR-nr. på alle indbetalte beløb for den enkelte giver.

Dermed vil beløbet automatisk fremgå af det kommen-
de års selvangivelse. For at opnå fradrag skal missions-
kassereren derfor have dit CPR-nr. og navn.

Har du brug for mere information om dette, kan du kon-

takte ham på email:  
ymission@stofanet.dk, pr. tlf. 75353058 eller pr. brev til 
Willy Højgård, Søndermarksvej 307, 7190 Billund. 

I 2014 kan man få fradrag i henhold til skattelovens § 8a 
på op til kr. 14.800,00, hvis man har givet kr. 14.800,00.


