
Efterårs nyt fra Tanzania 

Siden sidst har vi hjulpet flere 

mennesker. Til venstre ses lille Lengai 

som har afsluttet sine 3 måneder på 

Sibusiso og er nu vendt tilbage til hans 

landsby igen i Matale. Hvis i husker 

ham var han bare skind og ben og vejede ca 5kg nu er han oppe på næsten 13 kg, Gud er god. Til 

højre ses Joseph som har hageskår, se lige hvor flot han ser ud efter 

hans operation, hans familie er så glade for hjælpen. 

Her ses en Josef mere fra Mswakini han var blevet slemt forbrændt 

som barn og hans hånd var vosket fast på hans arm som i kan se, og 

han kunne ikke bruge hans hånd, nu har han fået den opereret og bor 

på børnehospitalet hvor han skal til 

genoptræning når såret igen er 

helet. Han er meget glad for at være 

på børnehospitalet hvor han også 

kan gå i skole.  

Til højre ser vi Baba Lengai, han 

kunne næsten ikke se, han har 4 

børn + 3 plejebørn, da hans bror og kone er døde, så vi hjalp ham med 

briller. Han var så lykkelig for vi hjalp ham. Så tak for i støtter os så vi kan 

støtte folk som Baba Lengai. 

For lidt over en uge siden kom Mr. Benedict og viste mig hans ar efter en tidligere 

operation. Kan i se hvordan betændelsen vælter ud 2 steder? 

Han skal have endnu en operation og det vil koste ca 3000kr. 

Er der mon nogen der har lyst til at hjælpe ham? Så kan i støtte 

på følgende måde: Reg.nr. og konto nr. 97120741793075 

mærket ”Bjerres Mission” eller via mobile pay på: MobilePay 

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

Mærket Mr.Benedict. 

 

 



Babymad og Majs uddeling I Ngoisuk og Engaruka: vi er begyndt i det nye  

område at dele ud. Det er til dato det tørreste sted jeg har været især i Ngoisuk. Der er ingen træer og det er 

vulkansk område så det blæste og med sand i som gjorde ondt når 

det ramte huden og øjnene blev ridsede. Jeg kunne trods alt rejse 

hjem til et bad, de her mennesker går 2 dage efter vand.  

 

Vi deler babymad ud til 520 babyer og majs til 250 familier. Babyerne bliver vejet før de får maden så vi kan 

se hvor meget de trives, eller ikke trives. Det er en kæmpe opgave at få de mange små børn vejet. 

 

 

Prøv at se dette billede af 

den lille dreng, jeg kunne 

ikke lade være med at tage 

det med for det ligner han 

står og velsigner majsen 

før den bliver delt ud!  

 



Børnene er så søde til at hjælpe deres forældre med at bære 

maden hjem. Se de her små drenge der har en pose hver. Og se 

hvor forfærdelig tørt det er. Må Gud hjælpe dem snart! Der er 

kæmpe behov for hjælp til majs lige nu, vi får ansøgninger næsten 

dagligt. Vil du gerne støtte så mærk gaven: MAJS eller BABY MAD.  

 

 

 

 

 

 

ZEKANA gruppen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aids-gruppen er gået fra 25 til 22 men gruppen holder utrolig godt sammen og det 

er så godt for dem at have noget at stå op til. De opmuntre hinanden og er der for 

hinanden. At have Aids betyder jo man er udstødt af samfundet. De sidste 2 år har 

vi samlet sammen til at give dem en fin julefrokost, er der nogen der har lyst til 

igen i år at være med til at opmuntre dem? Så kan imærke gaven ZEKANA 

JULEFRKOSTOST.  

 



Sidst men ikke mindst: Har vi måttet sige farvel til vores skønne piger, vi har nydt 

hvert minut med dem herude. Rebekka fik lige en sidste arbejdsdag med hendes 

far og jeg ved ikke hvem der nød det mest. Vi har også haft en kæmpe sandstorm, 

tror enda det kom i nyhederne der hjemme, jeg har vedhæftet et par video klip 

hvis nogen skulle have lyst til at se hvor voldsomt det var! Det tog lang tid at få 

gjort rent efter det passerede men tak Gud for englevagt! 

Tak for jeres trofaste støtte til vores arbejde her i Tanzania og fordi i husker os i 

forbøn. Lige nu har jeg især travlt med at dele mad ud, så tak i vil huske vores ture i 

bøn for sikkerhed og visdom. 

 

Guds rige velsignelse 

Mirjam og Per 


