
Så blev det den rigtige regntid i Tanzania: 
Som I ved har vi jo haft regntid i 6 mdr, og alle troede nu ville det stoppe, men ak nej, nu er den sædvanlige 

regntid begyndt. Vi har fået lige så meget regn i løbet af 6 mdr., som vi normalt får på 2 år, så det har 

virkelig været voldsomt. Men de store mængder regn har også betydet noget positivt idet, ”vores majs” 

står så flot! Dog har bønnerne smidt deres frø eller er rådnet pga. de store mængder vand. På lave steder 

får de heller ikke majs, fordi det har regnet så meget. Her kommer en lille UPDATE på majs. 

Som i kan se står majsen bare super flot. 

Billederne her er fra både Mswakini, Matale og 

Olkokola. Men nu behøver majsen noget sol, så den kan modnes og derefter høstes og bragt i hus. Tak til 

jer der har hjulpet med såsæd for det betyder mad til mange familier. Jeg håber når jeg skriver nyt næste 

gang at kunne fortælle om den første høst! Gud er god. 

 

MADUDDELING: Vi har ikke kunnet køre i bushen med nødhjælp som vi plejer på grund af Corona, selvom 

der fortsat er store behov. MEN der blev gjort en undtagelse. Vi har jo opbygget et godt forhold til de 

lokale regerings ledere i de områder vi arbejder, og et af dem kontaktede os og fortalte de havde 187 

personer, deriblandt familier, der var kommet i karantæne, ja hele det område var blevet sat i karantæne. 

De havde ingen mad eller fornødenheder, men man havde samlet dem 

på en skole. Jeg må ikke vise billeder, der viser hvorledes de var 

indkvarteret og personligt var jeg ikke med, da der er mange der tror 

de hvide har corona, så vi blev enige om at det var bedst jeg blev 

hjemme. Teamet tog af sted og var noget chokeret over så lidt alle de 

mennesker havde til deres rådighed. Prøv at se billedet det er alt hvad 

de havde af mad til hele alle de personer, der var i karantæne.  

 

Vi kørte mad til hele lejren der bestod af 1 ton majs, 500kg. bønner; 

samt 106 kg. babymad. Det hele blev optaget og sendt på national TV, 

så det var super godt! De lokale regeringsledere var så taknemlige at 

de sendte et takkebrev, fordi vi var villige til at hjælpe dem selvom det 

var med kort varsel. 

 



ZEKANA GRUPPEN: Selv om det er Corona tider og vi begrænser 

nogle af vore aktiviteter, valgte 

vi alligevel at give Aids gruppen 

mad til påske. Vi ved jo at de 

ikke har nogen indkomst og er 

afhængige af det vi giver dem, 

så vi lagde hovederne i blød og 

kom op med en god plan. To fra 

vores team kørte med 

forsyningerne og mødtes med to af 

gruppens ledere, der skulle hjælpe 

og så måtte de kun komme 4 af gangen for at hente mad. Der blev også sat 

en ”vaske hænder station” op. Det virkede bare perfekt, så jeg er så glad på 

vegne af disse hårdt ramte personer. Jeg fik en kærlig hilsen fra gruppen, som 

var taknemmelige for maden, for nu kunne de også fejre påske.  

 

DE KÆRE SMÅ: Vi har fået besked på vi ikke må hente børn til behandling 

med mindre det er akut, for at mindske spredning af virus. Vi får jo stadig 

henvendelser om hjælp til børn, så vi laver en venteliste og så snart tingene 

åbner op igen vil vi hjælpe dem. Vi har dog 

haft nogle akutte tilfælde, som Michael 

her fra Matale som var faldet og havde 

brækket sit håndled, men tænk skolen ville 

ikke sende ham til læge. Da alle børn blev 

sendt hjem fra skolerne lykkedes det os at 

få ham indkaldt til hospitalet, fordi han 

havde store smerter. Håndleddet er vokset 

sammen, dog ikke perfekt, men lægerne 

ville ikke brække den op igen, så han har 

gået til fysio træning, så han kan bruge den igen. 

 

Så havde vi lille Abigail fra Mswakini hun var pludselig 

faldet efter at have været sløj og under faldet blev 

ryggen/hoften skadet. Vi fik hende herind, hun kunne 

hverken gå eller stå. De mente hun havde haft noget 

blærebetændelse/forgiftning i kroppen som forårsagede en svækkelse af hendes 

ben. Vi troede hun skulle have en hofte operation men TAK GUD 

det ser ud til at hun kan klare sig med fysioterapi. Hun har fået 

noget medicinsk behandling, så det går fremad med hende, hun 

kan gå med støtte nu. Samtidig får hun næringsrig mad med ekstra 

kosttilskud. Hendes familie er så lykkelige over vi ville hjælpe 

hende, for det ville de aldrig selv kunne få råd til, da CT scanninger 

er så dyre.  

 

Endnu en dejlig nyhed. Vi har fået Mama Lengai opereret i begge 

ører og hun har fået hørelsen tilbage. Hun er bare så lykkelig for nu 

kan hun igen kommunikere med sine børn familie og naboer.  

 



Tak til alle jer der gør det muligt for os at hjælpe alle disse mennesker. Har du på hjerte at støtte op om 

lægehjælp kan du gøre det på følgende måde: 

 Reg.nr. og konto nr. 97120741793075 mærket ”Bjerres Mission” eller via mobile pay på: MobilePay 

18513. Husk du får kun skattefradrag hvis cpr.nr. og adresse er oplyst. 

 

Til sidste vil jeg gerne fortælle lidt om Per og 

mig selv. Vi har nu haft sidste arbejdsdag for 

vores medarbejdere i firmaet. De forstår 

godt vores situation, men var så kede af at 

miste deres arbejde for hvordan skal de nu 

klare sig? Vi havde besluttet at afskedsfesten 

skulle være en hyggedag, hvor vi fik talt om 

gamle minder og om de mange gode år vi har 

haft sammen. Jeg lavede en fin middag til os 

allesammen og de var meget glade for det.  

 

Per er nu i fuld gang med alt papirarbejdet 

med at lukke firmaet ned, det er en 

langsommelig proces, men vi er i gang. Vi kan 

ikke forudsige noget om hvor lang tid det vil 

tage, men vi tager en dag af gangen. 

 

Tak om I vil være med til at bede for de bønneemner som vi her nævner. 

1. Tanzania må komme igennem Corona krisen uden for store tab af menneskeliv.  

2. Vores medarbejdere, som vi har måttet fyre. Det er vores ønske at de må finde nye jobs. 

3. Processen med at få lukket firmaet ned, må gå glat uden forhindringer. 

4. Salg af div. ting såsom biler, motorcykler og huset. Det sværeste bliver at sælge huset, men Gud er 

stadig miraklernes Gud. 

 

Tak til jer der har sendt mails og hilsner med opmuntringer i denne svære tid, det har virkelig betydet 

meget for os at vide, at I står sammen med os gennem denne proces. 

 

Kærlig hilsen 

Mirjam og Per  

 


