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Winners familie

I forrige nyhedsbrev skrev vi om en lille pige, Winner, 
som flyttede ind på børnehjemmet. Vi havde hørt om 
Winners forældre, at de begge to var syge, så vi beslut-
tede at tage på besøg hos dem, så vi kunne få et bedre 
indblik i deres situation. Vi startede hos Winners far, 
som hedder Salum. Det var et ynkeligt syn, der mødte 
os. Han kunne ikke komme ud af sengen. Han havde 
været sengeliggende i 3 måneder. Vi spurgte ham, om 
han ville prøve at stå ud af sengen. Det lykkedes efter 
meget besvær, men vi måtte støtte ham, da benene 
var for svage til at kunne bære ham. Det første, vi lagde 
mærke til, var, at der ikke var nogen madras i sengen. 
Han lå på de rå brædder, som faktisk var runde hegns-
pæle. Det må i sig selv have gjort ondt i hele kroppen. 
Vi besluttede, at vi ville købe en madras til ham. Det 
blev hurtigt sat i værk, og inden vi forlod stedet, kom 
der en motorcykeltaxi med madrassen. Salum bor hos 
sin gamle far, som laver mad til dem begge. Desværre 
lå han også i sengen på grund af store smerter i begge 
knæ. Vi havde noget gigtmedicin med. Det gav vi ham, 
og dagen efter kunne han igen stå ud af sengen og gå 
rundt. Vi fik fat i en niece til Salum, som vi bestilte til at 
lave noget god mad til de to syge, så de kunne komme 
til hægterne igen. Vi fik fat i en svoger til Salum, og 

spurgte, om han ville køre ham til hospitalet i den nær-
meste by. Vi sendte ham hen på et privathospital. Efter 
en grundig undersøgelse sagde lægen: ”Du kommer til 
at gå igen, men det vil tage tid.” Han fik medicin og kom 
til genoptræning for at styrke benmusklerne. Nu er der 
gået 2½ måneder, siden vi var på besøg, og Salum kan 
igen gå rundt i landsbyen – al ære til Jesus. 

Derfra kørte vi hen til Winners mor, som bor sammen 
med Winners mormor. Vi blev chokerede over at se, 
hvor fattigt de boede. Der var ingen hynder i møblerne; 
vi sad direkte på de rå brædder. Soveværelset og køk-
kenet var under al kritik; musene løb stafetløb rundt i 
hele hytten (også mens vi var der). Winners mor er psy-
kisk syg. Når hun får et anfald, skal der to stærke mænd 
til at holde hende, så hun ikke gør sig selv eller andre 
fortræd. Vi fik hende indlagt på et psykiatrisk hospital, 
hvor hun har fået stillet en diagnose. De har ordineret 
noget medicin, som hjælper hende, og den skal hun 
tage resten af sit liv. Problemet er bare, at når hun har 
det godt, så stopper hun med at tage medicinen. Derfor 
kommer hendes storesøster hver dag for at sikre sig, at 
hun tager den.

Vi glæder os meget over, at lille Winner er så glad for at 
bo på Kærlighedshjemmet. Hun trives sammen med de 
andre børn og er stolt over at gå i børnehave.
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Hvordan går det med Neema?

Helt tilbage i december 2011 fortalte vi om en meget 
svag masaipige ved navn Neema, som skulle giftes 
bort til en ældre mand. Neema flygtede på det tidspunkt 
hjemmefra, og løb hen til en kirke i nærheden for at 
søge hjælp. Præstefamilien tog sig af Neema, og hjalp 
hende med husly. Præstekonen opdagede, at hendes 
ryg var meget forslået. Hun havde fået prygl, fordi hun 
nægtede at gifte sig. Netop på dette tidspunkt i 2011 
kom Torkild sammen med nogle af vore gæster på be-
søg hos denne præstefamilie, som fortalte om Neema. 
Det endte med, at Neema kom med til Arusha, hvor 
hun bor hos en plejemor, der hedder Anna, som tager 
sig kærligt af hende. Nogle af vores gæster ønskede at 
hjælpe Neema med at komme i skole og med at betale 
Anna for kost og logi. Neema var 13 år dengang, og hun 
havde aldrig gået i skole. Hun startede i 1. klasse, men 

det viste sig snart, at hun var meget intelligent, så sko-
len lod hende flere gange springe et klassetrin over, da 
hun klarede sig meget bedre end de andre elever i klas-
sen. Nu går hun i 10. klasse og hendes drøm er at blive 
sygeplejerske. Lad os håbe, at den går i opfyldelse. 

I oktober i år kom hendes danske faddere tilbage for at 
besøge hende. Gensynsglæden var stor. Hendes bio-
logiske mor var også med. Der var store smil både hos 
mor og datter (se billederne). Det viser sig, at moderen i 
mellemtiden har taget imod Jesus. Hun kommer trofast i 
kirken, hvor Neema havde gemt sig. I dag er de en lyk-
kelig familie, der lever i harmoni med hinanden.
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Hvis du får det lagt på dit hjerte, at du skal hjælpe 
de små babyer med at få en god start på livet, kan 
du støtte programmet ved at øremærke din donation 
”Babymad”.

Vi er også blevet kontaktet fra andre steder, hvor høsten 
er slået fejl på grund af tørke eller hvor det har regnet så 
voldsomt, at deres afgrøder er skyllet væk. Vi vil gerne 
hjælpe de hårdest ramte med mad her op til jul. Hvis du 
føler for at støtte med majs, kan du øremærke din gave 
”Majs”.

Støtten kan sendes til:  Registrerings- og kontonr. 
9712 0741793075 eller MobilePay 18513 
Mærket ”Bjerres - Babymad” eller ”Bjerres – Majs”.

Jeres støtte gør det muligt for os at hjælpe de mest  
udsatte, nemlig børnene.

Vi vil gerne på vegne af de mange både børn og voks-
ne, som er blevet hjulpet i 2018, sige jer tusind tak for 
samarbejdet.  Det er vores store håb og ønske, at det 
gode samarbejde må fortsætte i det nye år, der står for 
døren.  Vi føler os privilegerede over at være jeres for-
længede arme i Tanzania.

Per og jeg er bare så glade, fordi Sarah kommer ud og 
fejrer julen sammen med os. Rebekka kan desværre 
først komme engang i løbet af januar, da hun afslutter 
sin eksamen som sygeplejerske først i januar. Rebekka 
tager derefter 9 måneders 
orlov og vil gerne arbejde 
som volontør i Tanzania.

Glædelig jul og et  
lykkebringende nytår.

Kærlig hilsen fra 
Mirjam og Per

Mirjam skriver: 
Babymadprojektet
Jeg er så glad for at kunne fortælle jer, at forsøgspro-
jektet med næringsrig babymad har været en stor suc-
ces.

De 200 udsatte børn fik en særligt næringsrig vælling 
i en periode på 3 måneder. Hver enkelt mor fik hver 3. 
uge 3 kg mel tilsat forskellige næringsstoffer til sit barn. 
Alle børnene blev vejet, før projektet startede.

Efter projektets afslutning blev børnene igen vejet, og 
lægen, vi samarbejder med, udfærdigede en rapport. I 
rapporten stod der bl.a., at 98% af de 200 børn havde 
taget på. Det har været en fryd for øjet at se, hvordan 
disse børn er blevet sunde og raske. Nogle af de små 
børn tog over 1 kg på!! Gud er så god! Der var 2%, som 
ikke viste nogen form for bedring, hvilket skyldtes for-
skellige sygdomme.

Det var tydeligt at se, hvordan børnene ændrede sig. 
Ud over at de tog på, kunne vi se, at deres hud blev 
blød og smidig igen og at de viste tegn på velvære. De 
blev mere aktive og fulde af energi. Mødrene forklarede 
mig, at de tydeligt kunne se forskel. Jeg oplevede, at 
selv de gamle mænd begejstrede kom og fortalte mig, 
hvordan børnene var kommet til at trives.

Vi søgte derfor om penge til at fortsætte projektet, og 
Gud har været trofast. Fordi det var sådan en succes, 
har vi valgt at køre et tilsvarende projekt i Matale, som 
er et af de nye masaiområder, vi arbejder i, hvor bør-
nene også er ekstremt underernærede. Vores forsøg 
starter i december 2018 og fortsætter så 3 måneder ind 
i 2019. Det er meget spændende, om det bliver lige så 
stor en succes. Tak for hjælpen og for forbøn for teamet 
og mig.
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Y’s Men’s Club på besøg
Vi har haft et dejligt besøg af en gruppe fra Y’s Men’s-
klubben i Kibæk. Ægteparret, som er faddere til Neema, 
var en del af gruppen. Et andet ægtepar fra Y’s Men’s-
klubben har også et hjertebarn, fra dengang de besøgte 
os i 2011. Det var ligeledes en stor oplevelse for dem at 
se deres ”afrikanske søn”, som gerne vil læse til inge-

niør. Sammen med denne Y’s Men’s-gruppe besøgte 
vi et masaiområde, som vi kører nødhjælp til. Der blev 
delt majs ud til godt 200 hjem, hvor hvert hjem fik 20 kg. 
Y’s Men’s-klubben har støttet vores arbejde økonomisk 
over flere år, så vi var glade for at kunne vise dem de 
projekter, som de har støttet.

Gruppen fra Kibæk besøgte også skolen, vi har bygget. 
Det blev en fantastisk oplevelse for os alle. Det var me-
get rørende at høre skolens børnekor synge. En af gæ-
sterne fortalte bibelhistorien om de fem brød og to fisk, 
og Torkild tolkede. Alle gæsterne var meget forbavsede 
over, at 250 børn i forskellige aldre kunne sidde så stille, 
medens de blev undervist. Vi blev på skolen og spiste 
ugali, ris og bønner sammen med børnene og lærerne. 
Det blev en uforglemmelig dag for os alle. 
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Børnehave i masailand

Under vores møderejse i sommer rundt i Danmark 
fortalte vi om et nyt masaiområde, hvor vi har startet 
en børnehave. Vi samlede penge ind til skolepulte, tal-
lerkner, kopper og store gryder til denne børnehave. 
Desuden har vi bygget et køkken, så børnene nu kan få 
majsvælling hver dag. Børnene er meget underernæ-
rede, og har brug for kosttilskud. Der var heller ikke et 
toilet i forbindelse med børnehaven, så det har vi også 
fået bygget.

Gospelkor på visit

Vi har haft besøg af et gospelkor fra Danmark. Det be-
søgte vores skole, hvor de sang og optrådte sammen 
med børnene. Det blev en uforglemmelig formiddag. 
Koret brugte også tid til at lege med børnene. Flere af 
disse gæster valgte at få et sponsorbarn. Vi bliver så 
glade, hver gang vi kan hjælpe et fattigt barn med en 
god skolegang.
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Børnekampagne i lille kirke

Vi har haft en noget anderledes børnekampagne i for-
hold til, hvad vi normalt oplever. Det var en lille pinse-
kirke på 14 medlemmer, der havde inviteret os. Der var 
meget få kristne i landsbyen og kirken havde besluttet 
sig for at satse på børnene. Præsten fortalte os, at der 
var meget stor modstand mod de kristne og at der var 
en del trolddoktorer i området. På trods af, at vi op-
levede en massiv modstand i starten af møderne, så 

vendte Gud situationen, så der i ugens løb kom mange 
børn til møderne. Om søndagen var vi til gudstjeneste. 
Den blev holdt under et træ. Der kom adskillige gæster, 
deriblandt en del unge, som kom frem og tilkendegav, at 
de gerne ville blive kristne. Vi fik lov at bede med flere 
til frelse. Vore hjerter blev fyldt af tak til vor Himmelske 
Fader, fordi vi fik lov at opleve, at Guds ord aldrig ven-
der tomt tilbage. Evangeliet blev forkyndt for både små 
og store i ugens løb. For kirken blev det en bekræftelse 
af deres vision om at satse på børnene. 

7Mission blandt børn og unge i Tanzania   December  2018



Visit fra vores kirke i Blåhøj

Vi har for ganske nylig haft besøg af vores missionskas-
serer Willy og hans kone, Marie, samt Ester og Jørgen, 
som alle kommer fra vores kirke i Blåhøj. Det er så dej-
ligt med besøg hjemmefra og at opleve fællesskabet 
med hinanden. De var også en tur nede på Sanjaranda 
for at se, hvor den danske pinsemission startede i 
1950’erne. 

Julehilsen

Med denne hilsen vil vi gerne ønske alle jer, kære ven-
ner, en rigtig glædelig jul, samt et godt og velsignet 
nytår. Tusind tak fordi I har stået sammen med os i 
arbejdet år efter år, samt for jeres forbøn og støtte til 
arbejdet. Jeres trofaste støtte gør det muligt for os at 
hjælpe de svagest stillede familier og vise dem Guds 
kærlighed.

Tusind tak for hjælpen til børnene, så de kan få en god 
skoleuddannelse. Der skal også lyde en stor tak for 
jeres støtte til børnekampagnerne, så vi kan komme ud 
med evangeliet.

Tak for alle mails og breve. Må Jesus rigt velsigne jer 
alle.

Vi skal fejre julen sammen med Tabithas to søstre og en 
svoger. Vi glæder os så meget til deres besøg. Den ene 
af søstrene har aldrig været i Tanzania.

Kærlig hilsen fra  
Tabitha og Torkild

Betania Kirkecenters Ydremission tager beskyttelse af dine data alvorligt.  
Derfor har vi en privatlivspolitik, som du kan se på https://betania.dk/privatlivspolitik/
Ønsker du fortsat at modtage vores nyhedsblad, behøver du ikke foretage dig noget.
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