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I sidste nyhedsbrev nævnte vi ganske kort denne 
tragiske ulykke, som skete for vores vagtmand 
Lorikus familie fra masailandet. Vi har skrevet en 
del om det på vores hjemmeside, men flere af vo-
res kære læsere af nyhedsbrevet har ikke hørt ret 
meget. Derfor får I her en opdatering, for at I bedre 
kan følge med i situationen for denne masaifamilie, 
som stadig behøver megen forbøn.

Fredag aften den 31. august kom vores masaivagt-
mand og bankede på døren. Han satte sig på trap-
pen til vores hus med hovedet begravet i hænderne 
og så græd han højt. Torkild spurgte: ”Loriku, hvad 
er der dog sket?” og så hulkede han som et lille 
barn og prøvede at fremstamme nogle ord.

Han fortalte, at der var sket en forfærdelig ulykke 
hjemme hos hans familie i masailandet: ”Der op-
stod en eksplosion i køkkenet, medens min kone 
lavede mad. Jeg ved ikke, om min kone og børn 
overlever, så vil I ikke godt hjælpe mig?”

Han forklarede videre, at hans kone havde hældt 
olie på en petroleumslampe, der var løbet tør, me-
dens hun lavede aftensmad. Efter hun havde fyldt 

olie på lampen, tændte hun den igen og pludselig 
eksploderede den. Olien oversprøjtede hende og 
børnene og i løbet af sekunder var der gået ild i 
deres tøj. Uheldet skete, medens hun sad med sin 
2 år gamle søn på skødet. Pigen på 6 år sad ved 
siden af moderen og kiggede på.

På grund af langvarig tørke hos masaierne, var der 
mangel på vand til at slukke ilden i deres tøj, så 
tililende naboer havde prøvet at slukke ilden ved at 
dynge jord på dem.

Kære Trofaste venner!

Vi er netop kommet hjem fra hospitalet, hvor vi besøgte mama Sofia og 
hendes datter på 6 år (den forbrændte familie). Vi er mere eller mindre i 
chok over synet af moderens tilstand. Hun sad og hang i en kørestol, var 
bleg og virkede meget afkræftet.
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Vi fik hurtigt fat i to af vores folk, som omgående 
kørte ud i masailandet for at hente dem til syge-
huset her i Arusha. Det er en tur på ca. 200 km 
frem og tilbage. Vores chauffør sagde, at han aldrig 
nogensinde har kørt så stærkt. Vores folk var i 
chok, da de så moderen og børnene. De kunne se, 
hvordan de alle var alvorligt forbrændt i hovedet, på 
arme og ben.

Torkild kørte på hospitalet for at informere dem om 
ulykken. De var så venlige på sygehuset og der 
blev omgående mobiliseret to læger og 6 sygeple-
jersker, som stod parate til at tage imod dem. 

Torkild var med på skadestuen under hele 
forløbet og han siger, han aldrig har set no-
get lignende. De stakkels mennesker skreg 
af smerte. Da de tog tøjet af Lorikus kone, skræl-
lede huden bare af, som man piller en banan, og 
det lugtede forfærdeligt af brændt hud.

Lægerne og sygeplejerskerne arbejdede intenst 
med de tre tilskadekomne i 4 timer. Den ene læge 
kiggede Torkild dybt i øjnene og sagde: ”Vi gør alt, 
hvad vi kan for at redde dem alle, men der er brug 
for et Guds mirakel i denne situation.” De kom alle 
tre på intensivafdelingen, hvor de blev lagt i noget, 
der lignede små iglotelte, helt uden tøj for at huden 
bedre kunne køle af.

Vi fik dem indlagt på et privat missionshospital, 
som virkelig tog sig godt af dem. Desværre fin-
des der ikke noget hospital i Tanzania, der har en 
brandsårsafdeling. Vi er meget taknemmelige til 
alle jer, der har været med til at støtte økonomisk 
og gjort det muligt at give dem den bedst mulige 
lægebehandling.

Desværre overlevede den lille dreng ikke sine kraf-
tige forbrændinger og døde 12 dage efter ulykken. 
Lille Lomani fik en meget smuk begravelse, men 
Lorikus familie var tydeligt berørt af tanken om, at 
moderen og datteren lå på hospitalet og svævede 
mellem liv og død.

Jeg fik senere en længere samtale med Loriku 
angående deres lille dreng, som døde. Jeg brugte 
en avokado og fortalte, at avokadoen er et eksem-
pel på vores legeme. Begge dele forgår, men inde 
i avokadoen er der en kerne og den vil spire og gro 
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og der kommer et nyt træ. Det samme kan man 
sige om vores sjæl inde i legemet: den tager Jesus 
hjem, når vi udånder og så giver han den et nyt 
legeme. Og jeg fortalte videre: ”Nu er din lille dreng 
hos Jesus, og der har han fået et nyt legeme. 
Drengen har det så godt; han er uden smerter og 
nu venter han på, at I en dag skal komme hjem til 
ham.” Dette forstod Loriku. Loriku er jo rigtig masai 
og det med Jesus vil han normalt ikke høre snak 
om, men han har forandret sig meget efter alt det, 
der er sket. 

En af dagene, da vi kom ned på hospitalet, havde 
Loriku lige været til bøn på sygehuset. Sygehuset 
har et bønnerum, hvor de, der ønsker det, kan 
samles til bøn. Tænk, at Loriku besluttede at gå 
derhen. Det viser, at Gud arbejder på hans hjerte.

Tilbage til situationen lige nu. For pigen går det 
rigtig godt fremad og hun begynder at gå omkring. 
Jeg havde taget en lille gave med til hende. En 
bamse og en barbiedukke. Æsken kunne bruges 
som seng. Hun blev bare så glad og strålede som 
en sol.

Moderen går det desværre ikke så godt for. Da 
vi så, hvordan hun hang i stolen, fik vi det dårligt. 
Hun får jævnligt blod, men lægerne kan ikke forstå, 
hvorfor hun mister så meget blod. Hendes sår er 
tørret ind på kroppen foran og på armene, men på 
ryggen, hofterne og baghovedet er der noget, der 
ligner liggesår. Tak, om I fortsat vil være med i for-
bøn, da der tilsyneladende er lang vej for moderen 
endnu.

Selvom skolen ikke er færdigbygget, holdt vi indvi-
else af de klasseværelser og den store hal, som er 
færdige på nuværende tidspunkt. Hallen skal bl.a. 
bruges som børnekirke for børnene i området.

Vi havde en uforglemmelig festdag, hvor vi ligele-
des havde den store glæde at have besøg af vores 
forstander Morten Patrzalek fra Betania Kirkecenter 
i Blåhøj, Peter Madsen, Gudrun og Preben Hansen, 
samt Dorrit og Torben Madsen. Morten var gæste-
taler og talte til en stor forsamling.

Torkild og jeg fik æren at klippe snoren over som 
tegn på en officiel indvielse af skolen, samt afsløre 
mindepladen, hvorpå der står, hvem der har grund-
lagt skolen. 

Indvielsen af den 
nye skole
 
Tirsdag den 2. oktober 2012 havde 
vi indvielse af vores nye skole, som 
for tiden har 50 elever.  
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Eleverne var så flotte i deres fine uniformer og sang 
så dejligt på engelsk ”Velkommen til vores skole 
Tumaini…” (Tumaini betyder HÅB).

Der var repræsentanter fra de lokale myndigheder, 
som var mødt op for at fejre dagen sammen med 
os. De gav endvidere udtryk for, hvor glade de var 
for, at der nu endelig var kommet en skole til deres 
landsby, som er vokset til en mindre by i løbet af 
ganske få år. Forældrene til eleverne på skolen var 
mødt talstærkt op.

Der er som sagt 50 elever p.t., men vi håber, at 
elevtallet vil stige fra starten af det nye skoleår (ja-
nuar 2013), da skolen nu er godkendt af undervis-
ningsministeriet.

Peter Madsen afsluttede ceremonien med at ned-
bede Herrens velsignelse over skolen. Ligeledes 

bad han om, at børnene på skolen ikke bare måtte 
opleve at få en god skolegang, men at skolen sam-
tidig må kende sit ansvar, når det gælder at give 
børnene en solid kristen baggrund.

Vi sluttede festen med fællesspisning for alle frem-
mødte.

Skolebyggeriet fortsætter med opførelse af endnu 
2 klasseværelser, som gerne skal stå færdige inden 
opstarten af det nye skoleår.

Der skal lyde en stor tak til jer, som var med til at 
sponsorere en helt ny kørestol. Da hun fik overrakt 
kørestolen, græd hun, så tårerne trillede ned ad 
kinderne, af bar taknemmelighed til Herren, som 
havde set til hendes behov.

Nu kan hun selv køre rundt i landsbyen i stedet for 
at skulle kravle eller bæres af andre. Som hun selv 

Kvinden som ønskede 
sig en kørestol
 
Gud er bare fantastisk. Vi skrev i 
vores forrige nyhedsbrev om kvin-
den der sad i en kørestol, som var 
fuldstændig nedslidt og nærmest 
ubrugelig.
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sagde, så var det den største dag i hendes liv at få 
sådan en flot kørestol og blive mobil. Wilson, som 
hjælper os med vore børnekampagner, har hjulpet 
med de forskellige indkøb.

Som I sikkert husker, så var manden til den invalide 
kone blevet bidt af en giftslange og havde fået be-
net amputeret ved knæet. Han havde selv lavet en 
protese af træ. Men han havde altid store smerter i 
benet, når han gik omkring, da den ikke passede.

Vi fik arrangeret, at han kunne komme til et stort re-
geringshospital i Dar Es Salaam for at få taget mål 
til en ny protese, som nogle venner i Danmark have 
sponsoreret.

Manden gjorde store øjne, da det var første gang, 
han nogensinde havde været i en storby. Fra kun at 
have set jordhytter med græstag stod han nu midt 
i en storby med højhuse og et stort virvar af biler i 
stedet for æsler, kreaturer og geder.

Han fik en ny protese og en uges genoptræning 
på hospitalet, inden han igen rejste tilbage til sin 
landsby. Protesen er lavet så flot, at man nærmest 
skulle tro, det var et rigtigt ben.

Manden, som aldrig havde været særligt interes-
seret i kristendom, sagde for første gang, at han 
nu havde set Guds omsorg for både ham og hans 
familie. Han sagde videre: ”Førstkommende søn-
dag vil jeg tage med min familie til gudstjeneste, for 
vi skal hen og sige tak til Herren.” Er det ikke dejligt, 
at vi også gennem praktisk hjælp kan vise menne-
sker, at Gud har omsorg for alle?

Alt dette har sat røre i landsbyen – selv borgmeste-
ren kom for at ønske dem tillykke med det, som var 
sket.

Oven i det hele fik familien for første gang i deres liv 
en dobbeltseng med to nye madrasser. Da Torkild 
besøgte dem første gang, sov hele familien på gul-
vet på et underlag af dyreskind.

Vi har også tidligere nævnt præsten i landsbyen. 
Han har fået penge til en operation for struma. Det 
vil ske i nær fremtid; han venter bare på en indkal-
delse fra hospitalet.
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Dog savner vi Rebekka, men vi er taknemmelige, 
fordi hun har det rigtig godt i Danmark og trives i 
sin nye hverdag. Der var arbejde til mig allerede fra 
første dag, da vi skulle have tømt to containere. 
Jeg er så glad for at være tilbage og være i stand til 
at hjælpe mine forældre i missionsarbejdet.

For nylig var jeg en tur i Mswakini for at se, hvordan 
det stod til hos mine kære masaier. Da jeg rejste 
til Danmark i juni måned, havde de fået regn, søen 
var fuld og situationen var lovende. 

Men jeg må indrømme, at jeg fik et chok under mit 
besøg, da jeg så, hvorledes området var tørkeramt! 
Regnen stoppede, kort efter at jeg rejste, og kun 
meget få personer har høstet lidt majs og endnu 
færre har høstet lidt bønner. Søen, der fungerer 
som hele områdets vandforsyning for både men-
nesker og dyr, er næsten tørret ud, så hvis der ikke 
kommer regn før jul, har de ikke mere vand.

Jeg spurgte landsbyhøvdingen, hvordan det stod 
til med at pumpe vand til landsbyen. Han fortalte, 
at deres 40 år gamle vandforsyningssystem er 
gået i stykker. De 5 returventiler på hovedledningen 
er nedslidte, så vandet løber baglæns og det har 
forårsaget, at ledningen er sprunget tre steder. Jeg 

ville så gerne give dem 5 nye returventiler, 
men de koster 2000 kr. stykket. 

Hvis der er nogen af jer, der kunne have lyst til at 
hjælpe dem med at få udskiftet disse returventi-
ler, så der igen kan pumpes vand, kan I øremærke 
pengene ”Vand Masaier”.

Tak for jeres støtte til arbejdet. Det er så godt, at vi 
kan stå sammen om at nå ud til mennesker i nød, 
og være med til at gøre en forskel i deres hverdag. 

Må Gud velsigne hver enkelt af jer. 
Kærlig hilsen fra Mirjam

Vi føler stor trang til at sige jer alle en kæmpestor 
tak for jeres forbøn og trofaste støtte i det år, der 
snart er gået; må Jesus rigt velsigne jer.

Vi ser frem til et nyt år med nye udfordringer – også 
selvom vi ikke kender fremtiden. Når vi sætter vo-
res lid til Herren hver eneste dag, så har Han lovet, 
at Han aldrig vil svigte os.

Kærlig hilsen fra  

Tabitha og Torkild

Mirjam skriver

Det er så dejligt at være tilbage 
igen og være sammen med min 
familie. 

Julen står for døren

Vi vil gerne ønske alle vores kære, 
elskede venner en rigtig glædelig 
jul, samt et godt og velsignet  
nytår.
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Efter deadline – Trist nyt

Efter nyhedsbrevets deadline fik 
vi besked om, at natten til tirsdag 
den 20. november kl. 3 døde Lori-
kus kone Sofia af sine svære for-
brændinger. 

Vi var tidligere blevet ringet op af Loriku, som for-
talte, at hans kone desværre var blevet overført til 
intensivafdelingen igen, da hendes tilstand var væ-
sentligt forværret. Vi besluttede straks at køre ned 
på hospitalet, for at se til mama Sofia. 

Det var tydeligt, at hendes sidste kræfter var ved at 
ebbe ud. Jeg, Tabitha, stod ved hendes seng, tog 
hende i hånden og strøg hende kærligt på armen. 
Jeg talte til hende og pludselig fik jeg øjenkontakt 
med hende. Hun blinkede flere gange med øjnene 
for ligesom at fortælle, at hun kunne høre, hvad 
jeg sagde. Dette blev en hellig stund for os, hvor vi 
også fik taget afsked med hende.

Vi havde selvfølgelig håbet til det sidste, at Gud ville 
gøre et mirakel for hende og gøre hende rask. Men 
Herren ved og kender, hvad der er bedst for hende.

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 kommende 
års selvangivelse. For at opnå fradrag skal missionskas-
sereren 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 2012 kan man få fradrag i henhold til skattelovens § 8a 
på op til kr. 14.500,00, hvis man har givet kr. 15.000,00.


