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I Danmark havde vi den glæde at kunne fejre Torkilds runde 

fødselsdag. Hele familien var samlet - det er mange år siden, 

det sidst har kunnet lade sig gøre.

Det var svært igen at forlade det skønne Danmark midt i den 

dejlige sommer. Da vi kom tilbage til Tanzania var det koldt, 

støvet og gråt. Rigtig kedeligt at se på. Juli og august er nok 

de mest triste måneder på året i Tanzania. Det er tørketid, 

det blæser kraftigt og alt er totalt støvet.
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Kære elskede venner!
Vi har haft 3 helt fantastiske og velsignede må-

neder i Danmark. Det var så dejligt at se vores 

børn, børnebørn, familie og venner igen. Kirkerne 

tog godt imod os, og det har givet os nyt mod og 

fornyet lyst til at fortsætte arbejdet blandt børnene 

i Tanzania.

I Danmark havde vi den glæde at kunne fejre 

Torkilds runde fødselsdag. Hele familien var sam-

let - det er mange år siden, det sidst har kunnet 

lade sig gøre.

Det var svært igen at forlade det skønne Danmark 

midt i den dejlige sommer. Da vi kom tilbage til 

Tanzania var det koldt, støvet og gråt. Rigtig ke-

deligt at se på. Juli og august er nok de mest triste 

måneder på året i Tanzania. Det er tørketid, det 

blæser kraftigt og alt er totalt støvet. 

En masaipiges dystre  
fremtid
En 19 år gammel masaipige ved navn Meoshi skul-

le mod sin vilje giftes væk til en gammel masa-

imand på ca. 70 år. Det fik vores masaivagtmand 

Loriku til at vågne op og gå imod de gamle tradi-

tioner. Han sagde: ”Nej, det kan bare ikke være 

rigtigt.” Meoshi er nemlig Lorikus lillesøster. Hun 

ville så gerne læse videre i Secondary skole, men 

faderen syntes ikke, at der var nogen grund til det, 

for nu var hun moden til at blive bortgiftet og han 

havde allerede fået brudeprisen udbetalt.

Loriku satte sig imod at søsteren skulle giftes med 

en gammel mand, derfor besluttede han sig for at 

tage sig af sin søster. Han kom til os og bad om 
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hjælp til at sende hende i skole, hvilket vi straks 

sagde ”JA” til. Meoshi er en dygtig og ihærdig 

pige. Hun er blomstret op efter hun fik mulighed 

for at gå i skole.

Masaierne er jo naturfolk og tænker normalt ikke 

på dagen i morgen eller deres fremtid i det hele 

taget. De skal bare passe deres kvæg og sørge for, 

at deres døtre bliver gift i en tidlig alder. Da der er 

mangel på piger blandt masaierne, bliver pigerne 

ofte lovet væk fra fødslen til en af de ”bedre stil-

lede” – som oftest en ældre mand.  

 

Når en mand har fundet sin fremtidige kone, be-

gynder han at betale brudeprisen, mens hun stadig 

er meget ung, for at sikre sig, at hun ikke bliver 

taget af en anden. Han kommer ofte og besøger 

hjemmet for at opbygge fortrolighed med pigen 

og han har gaver med for at hun skal blive glad for 

ham. Masaierne har som regel flere koner – op til 

6 – og dermed ofte en masse børn. En masai med 

mange børn og store flokke af kreaturer anses for 

at have en høj social status.

 
Skolen i slummen
I skrivende stund er vi ved at grave brønd på sko-

lens nye grund for at sikre os, at der er tilstrække-

ligt med vand, når der skal bygges. Vi er ligeledes 

ved at søge om at få strøm lagt ind. Tegningerne 

over byggeriet er færdige og myndighederne har 

udstedt en byggetilladelse. Det er en stor taksigel-

se, når tingene falder på plads. Nu kan vi komme i 

gang med at bygge børnehave og skole. 

Kærlighedshjemmet for  
udsatte børn 
Der er et meget stort behov for at hjælpe krise-

ramte børn, der står med et akut behov for hjælp. 

Vi har for ganske nyligt taget 4 sådanne børn ind 

på hjemmet.

Vi vil give et kort resume af, hvordan hjemmet 

fungerer. Ægteparret Rosabella og John leder ste-

det. Rosabella har vi kendt i næsten alle de år, vi 

har været i Tanzania.
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Rosabella havde en bror, som døde af aids for et 

par år siden. Han efterlod sin kone, som også er 

hiv-smittet. Hun er hårdt angrebet og bliver sva-

gere og svagere for hver dag. Dette ægtepar har 4 

børn i alderen fra 4 til 15 år. Denne mor har bedt 

Rosabella om hjælp til sine børn, da hun ikke ved, 

hvor lang tid hun har tilbage at leve i. Vi havde 

en samtale med hende og blev enige om, at de 

to store drenge skulle blive hos deres mor, så hun 

ikke skulle føle sig helt alene og uden noget at 

leve for. Så ville vi tage de to små ind på kærlig-

hedshjemmet.

Jeg vil sent glemme den dag, moderen kom for at 

aflevere de to små drenge på 4 og knap 7 år. Hvor 

må det altså gøre ondt og være svært for en mor 

at skulle give sine børn væk, fordi man uforskyldt 

har fået en uhelbredelig sygdom, efter manden 

har været én utro. Mit hjerte brast af sorg, da hun 

grædende kom for at aflevere sine børn og sam-

tidig sagde os tak, fordi vi ville tage os af dem. 

Samtidig med hun græd, var hun taknemmelig, 

fordi vi ville hjælpe hende i denne svære situation. 

De to drenge er nu på hjemmet, hvor de allerede 

ser ud til at finde sig godt tilrette.

Rosabellas mand, John har ligeledes en bror, som 

døde af aids sidste år. Det viser sig desværre, at 

konen også er hiv-smittet. Ingen i familien ved, 

hvor hun er. Hun forsvandt pludseligt og efterlod 

børnene hos bedsteforældrene. 

Dette ægtepar har 2 dejlige piger på henholdsvis 3 

og 7 år. Pigerne kom hjem til Johns forældre, som 

ikke formåede at sende dem i skole. I maj må-

ned blev Johns far alvorligt syg. Han kaldte John 

hjem og sagde: ”John, jeg ved, at jeg snart skal dø, 

derfor vil jeg gerne spørge dig, om du ikke godt 

vil tage disse to små piger til dig og passe dem, 

som om de var dine egne piger. Som du ved, er 

din mor meget gammel og kan ikke klare at passe 

dem.” Ved faderens dødsleje lovede John sin far at 

tage pigerne til sig.

Jeg har netop været ude på hjemmet, og det var 

en stor glæde at møde børnene der. De er kom-

met dertil på en trist baggrund, men det er tyde-

ligt, at de stortrives hos Rosabella og John, der 

giver dem tryghed og viser dem Guds kærlighed. 

Alle 4 børn er begyndt i skolen og vi har den 

glæde, at der er nogle, som sponsorerer deres sko-

legang - al ære til Jesus.

Desværre kan Rosabella og John ikke selv få børn. 

Derfor er det en stor glæde for dem, at de kan 

være mor og far for nogle af de børn, som ingen 

forældre har.
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Har du lyst til at støtte dette hjem med et en-

gangsbeløb er du hjerteligt velkommen. Det skal 

vedligeholdes med maling og mindre reparationer. 

Vi skal også have lavet nogle ekstra køjesenge og 

købt nye madrasser.  Vi ønsker, at dette hjem må 

blive til stor velsignelse for alle disse børn.

 
Crusade
Efter vores Danmarkstur glædede Torkild sig til 

igen at komme på børnekampagne. Der blev plan-

lagt en børnekampagne og efter alle forberedel-

serne var gjort, kørte han og teamet af sted. 

Om onsdagen, hvor børnemødet startede, var 

det en trist Torkild, der ringede hjem om aftenen 

og sagde: ”Vi har næsten ingen børn på børne-

mødet og af de få, som er kommet, bliver adskil-

lige af dem hentet af deres forældre.” Jeg spurgte: 

”Hvorfor henter de børnene?” og han svarede: 

”Det er fordi muslimernes højtid, ramadanen, 

startede i dag og det er der ingen af os, som havde 

taget højde for.” Kampagnen blev holdt i et meget 

muslimsk område.

Jeg sendte bud til flere i Danmark om at bede for 

dem, så den lange køretur ikke skulle være for-

gæves. Næste dag, torsdag, kom der allerede en 

del flere børn og fredag og weekenden ud var der 

rigtig godt fremmøde. Al ære til Jesus.

Efter mødet søndag eftermiddag, kom to store 

drenge hen til Torkild for at sige tak for en fanta-

stisk god uge. Den ene af drengene var katolik og 

den anden adventist. Vi havde delt noget kristent 

litteratur ud til dem og nu kom de for at fortælle 

om deres oplevelser. Efter at de begge havde læst 

hæftet var det gået op for dem, hvor vigtigt det 

var, at deres gudsforhold var i orden – de sagde 

”… det er ikke nok, at man bare er religiøs.” 

De havde nu besluttet at tage imod Jesus som de-

res personlige frelser. De var kommet for at sige os 

tak, fordi vi underviste og delte litteratur ud. Flere 
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gav deres liv til Jesus i løbet af ugen, deriblandt 

også nogle voksne. Det er ikke altid ”en dans på 

roser” at være i Afrika. Men så er det fantastisk 

at se, når Jesus vender situationen fra nederlag til 

gennembrud. Igennem alle årene har vi ofte ople-

vet, at gennem andres forbøn gør Han det umu-

lige muligt. 

Vi ved også, at Hans ord aldrig vender tomt til-

bage, uanset hvor stor modstanden kan være, når 

vi forkynder evangeliet.

 

Enlig mor i stor nød
Vi kender en meget ihærdig kvinde, som er alene-

mor til 4 børn. De 2 er tvillinger, som er født døv-

stumme og hjerneskadede. De er nu fyldt 22 år, 

men kræver megen pasning. Manden forlod hen-

de, da hun fødte disse tvillinger, for han mente, at 

det var hendes skyld, at de blev født handikappe-

de. Han giftede sig igen og vi har hørt, at han fik 

endnu et barn med samme handikap, hvilket tyder 

på, at hans første kone ikke bærer hele skylden.

For nogle år siden hjalp vi denne mor med at 

bygge et mindre hus, da hun hele tiden blev sat 

på gaden af udlejerne, da den ene af tvillingerne 

er meget støjende. På et tidspunkt fik hun et godt 

arbejde i et skolekøkken, men pludselig blev hun 

fyret helt uden grund og en anden blev ansat i 

hendes sted. Dette tog meget hårdt på hende, 
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og man tænker ”Hvorfor lige hende – hun har så 

hårdt brug for en månedsløn for at klare tingene 

som alenemor!”

Jeg har for nylig besøgt hende for at se, om vi 

sammen kan finde en løsning, så hun kan forsørge 

sin familie. Hun vil gerne opdrætte kyllinger til 

slagtning og beholde nogle til at lægge æg. Det er 

der gode penge i, da slagtekyllinger er en efter-

spurgt salgsvare. Men det kræver ekstra plads og 

en bygning – og hendes grund er meget lille, så 

der er ingen udvidelsesmuligheder. Men så fandt 

vi ud af, at der er en lille nabogrund på 300 m2, 

som hun kan købe for 5.000 kr.  

 

Hvis hun køber grunden, kan hun bygge et lille 

hønsehus af træ og købe kyllinger til opdræt. Det 

kan gøres for yderligere ca. 5.000 kr., så hele 

projektet kan sættes i gang for i alt 10.000 kr. Hun 

beder rigtig meget for denne sag. Hvis nogle af jer 

har lyst til at støtte dette projekt, kan I øremærke 

beløbet ”Grund til hønsehus”.

 
Mikrolån
Hvad angår mikrolån, så er det blevet en større 

succes, end vi havde turdet håbe på. Det er noget 

helt nyt for os at hjælpe på denne måde. Det er 

dejligt at kunne hjælpe de dårligst stillede med 

et lån, så de kan skabe sig en bedre tilværelse og 

blive i stand til at klare sig selv.  

 

Vi har nu fået 56 kvinder i gang med et arbejde. 

Ud af de 56 har vi indtil videre kun to, som har 

svært ved at betale tilbage. Vi skrev mere udførligt 

om mikrolån i sidste nyhedsbrev. 

Skulle du have lyst til at bidrage med et beløb, vil 

det være til stor hjælp, da vi har mange kvinder, 

der spørger om hjælp og er på venteliste.

Vi forsøger at hjælpe dem i gang med at starte 

små forretninger op: kyllingeopdræt, salg af brugt 

tøj, frisørsalon, arbejde som skopudser, salg af 

pynteting til fester osv. 
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Container
Mens vi var i Danmark, bevilgede Mellemfolkeligt 

Samvirke 2 containere til Tanzania. Vi har fået en 

masse skoleinventar, computere, kontormøbler og 

symaskiner. Det er alt sammen ting, der er til stor 

hjælp i arbejdet, når vi gerne vil give børnene en 

uddannelse. 

Det er et stort arbejde at pakke containere, men 

vore nære venner Berrit og Enok brugte mange af 

deres friaftner på at hjælpe os med at pakke, hvil-

ket vi er meget taknemmelige for. Vi forventer at 

få containerne leveret engang i oktober måned. Ja, 

Gud er virkelig god imod os.

Tusind tak til alle jer, kære venner, for al jeres 

støtte og forbøn for vores arbejde. Jeres trofasthed 

bevirker, at vi kan udrette det, som vi gør. Uden 

jeres indsats ville arbejdet ikke lykkes.

Kærlig hilsen 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 kommende 

års selvangivelse. For at opnå fradrag skal missionskasse-

reren 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 2009 kan man få fradrag i henhold til skattelovens § 8a 

på op til kr. 14.000,00, hvis man har givet kr. 14.500,00.


