Jeg kunne godt tænke mig at introducere jer til mit team, så for hvert nyhedsbrev vil
jeg starte med at dele om en fra teamet og jeg vil starte med Obedi, han er masai
men bor her i Arusha og hans familie bor i Mswakini. Han er koordinator for børnene
og deres mødre samt baby mad programmet. Han gør et kæmpe arbejde for alle
vores kære syge børn og han har hjerte for at hjælpe dem og børnene elsker ham! I
har sikkert lagt mærke til ham flere gang i mine billeder. Nogle af jer har mødt ham
og ved hvor mild han er. Uden ham kunne jeg ikke gøre det arbejde jeg gør. Obedi
har arbejdet som vagt for mine forældre men jeg bruger ham fuld tid nu. Derfor har
vi brug for en ny vagtmand til mine forælder og jeg ville høre om nogen havde hjerte
for at støtte om Obedis løn hver måned, så jeg kan fortsætte med at bruge ham?
Har du på hjertet at hjælpe Obedi med et fast månedeligt beløb kan du gøre det på
følgende måde: Mærk det OBEDI : 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.
De kære børn vi hjælper, oplever så mange positive ændringer i deres liv. Nogle af børnene er gemt væk
fordi det er en fobandelse for forældrene at have ”anderledes” børn. Men vi er så glade for vi kan hjælpe
og de har fundet ud af vi hjælper så vi får flere og flere ansøgninger.
Lille Amani (til venstre) var ved at miste synet, så
han er i behandling, men i mellemtiden har vi fået
ham på en blinde skole, og han er bare så lykkelig
for at kunne komme i skole, for det kunne han
ikke få lov til på den lokale kommune skole.
Til højre ses Timoi, han kommer fra et område
hvor vi har arbejdet de seneste 3 år nu. Af en
eller anden grund er der enormt mange tvillinger,
trillinger og børn født med handikap især
evnesvage. Det er så godt når de kommer i
behanling, de ændre sig meget og kan lære så
meget bare de får lov!
Irene er den
skønneste lille pige,
hende har vi skaffet
en kørestol da hun er født med en ryg skade så
hun kan ikke gå. Se lige hvor lykkelig hun er!
Hun har hele sit liv haft behov for folk bar
hende, nu kan hun selv komme
rundt.Til højre ses lille Sombeti
som har fået rettet benene ud,
hun var helt hjulbenet så hun
kunne næsten ikke gå. Hendes
mor er så glad fordi hun nu selv
kan løbe rundt.

Caitlyn har fået en ny prostetic ben. De kom med hende til os den stakkels pige
kunne ikke bevæge sig mere fordi skinnen gravede ind i huden da hun var vokset så
meget og familien havde mistet ders job så de havde ingen chance for at hjælpe
hende. Hun er bare så lykkelig. Hun er født uden knoglerne i det ben.
Vi får hele tiden nye hendvendelser til at hjælpe nye børn så vi sætter stor pris dit
hjerte for at hjælpe os hjælpe de mange skønne børn og deres familier.

Vi blev kontaktet af
en meget fattig
familie som havde
brug for vores hjælp, deres hus var så utæt at udyr kom ind og regn også da taget var så utæt. Derudover
har vi hjulpet dem med tøj, senge, madresser og så er vi lige gået i gang med at bygge et rigtigt hus til dem.
Familien var virkelig deprimeret men da vi kom igen med de gode nyhder livede de helt op! Og i kan tro der
kom smil på læberne.

Jeg havde taget børnebibler med til børnene og hvor det vagte stor bejestring. Nu nærmer
julen sig og jeg tænkte om nogen af jer havde lyst til at hjælpe os med at give de mange
børn vi får ind deres egen børne bibel. Børn ejer ikke bøger som børn
gør i Danmark, så de ELSKER at få deres egen. En børnebibel som i ser på
billedet kost 20 kr af stykket. Og for kun 20 kr bringer du så meget lykke
til et lille barn.

Du kan mærke din julegave med BØGER.

Sidste år ønske vi så-sæd i julegave og som i måske husker har de fået en fantastisk høst, så vi vil så gerne
give de familer der ikke selv har mulighed for at købe så-sæd en julegave. Det koster 150kr at hjælpe en
familie med så-sæd. Du kan mærke din julegave med SÅ-SÆD.

Måske i kan huske vores ZEKANA gruppe? Vi giver dem mad 4 x i året men højdepunktet hvert år er når vi
holder julefrokost for dem og deres familier. De har jo ikke et netværk, for når man er HIV positiv er man
udstødt af samfundet. I har tidligere år gjort det muligt for os at holde denne skønne højtid med dem. Er
der nogen der har på hjertet at hjælpe dem kan i mærke det JULEFEST.

Per har været en tur i Kenay og undervise det team der har overtaget vindmølle produtionen. Han var rigtig
glad for at være lidt væk herfra og opleve noget andet. Han er så glad fordi hans arbejde ikke er spildt men
at andre gerne vil køre det videre da det jo er en skøn opfindelse han har lavet. Og det bedste var det var
ved havet så når han havde fri kunne han komme ud og svømme.
Mit arbejde med uddeling af baby mad og majs har stået stille meget
længe. Vi har 8 ansøgninger så det er ret vildt. Flere havde ansøgt om
hjælp før corona men vi måtte ikke tage ud i deres områder. Nu har det så
bedt os vente med at starte op til efter valget her d.28.10 og indtil
resultaterne kommer ud, her 30.10. Så vi forbereder så vi kan staret op i
den første uge i november med 2 områder.
Det koster 120 kr at hjælpe ét barn i 3 måneder med vores speciale
vælling fuldt med ernærnig. Og det koster 120 kr at give én familie majs i 3
måneder. Har du lyst til at hjælpe mig nå de hunderedevis af børn og
familier der har brug for mad? Så kan du mærke din gave BABY MAD eller
MAJS.
: 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.

Tak for jeres støtte til det kæmpe arbejde vi står midt i. Sammen står vi stærkt.
De kærligste efterårs hilsner
Mirjam og Per

