
Mfereji Nødhjælps report: 

Vi blev for noget tid siden kontaktet af den lutherske kirke i Mfereji området, hvor de spurgte om det var 

muligt vi delte nødhjælp ud til dem. De har ikke har fået en dråbe regn i år så de har ingen høst og 

mange sulter. Vi tog derud og jeg siger jer der var ikke engang en vej derud, og ”vejen” var mildes talt 

forfærdelig. 

Vi havde i forvejen sendt en lastbil derud med 4 tons majs og nogle bønner til uddeling, men på tilbage 

vejen sad lastiblen fast så de havde lagt under den og sovet om natten, men vi fik dem trukket fri. 

 

 

 

 

 

Denne tur var lidt speciel da Torkild og Mirjam var afsted sammen, samt Rebekka og Sarah var med til at 

dele mad ud. Samt Margaret 

Madsen fra Sanjaranda. 

Kvinder, børn og mænd var 

kommet langvejs fra for at få 

mad. Vi delte 4 tons mad ud 

mellem 200 familier samt 2 

sække med bønner som er 

meget nærende. Da vi ankom, sad kvinderne foran kirken og spillede 

musik og sang for os, hvilket var en stor overraskelse som vi ikke har 

oplevet før. 

 

 



 

 

De sad tålmodigt og ventede på det blev deres tur til at få majs. 

 

 

 

 

 

Mange kom langvejs fra og havde deres æsler med for at bære majsen hjem. Det var så tørt og støvet 

derude som jeg aldrig har oplevet før. Nogle havde endda små bænke med vi kunne sidde på. 

De stod med GLÆDE i kø for at få mad, det var en LYKKELIG dag for de mange familier. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Den gamle mand på billedet til højre kastede 

op og besvimede, medens vi var der pga tørst 

og sult. Vi føler vi skal hjælpe i dette nye 

område med at dele nødhjælp ud indtil de får 

regn og en høst. Da det er høsttid i TZ. er majsen forholdsvis billig, derfor vil vi 

gerne købe stort ind så vi har mulighed for at hjælpe i en længere periode. Nu 

kan vi købe en sæk majs (100kg) til ca. 175kr men når vi når hen til december vil 

det koste ca. det dobbelte. Hvis nogen ønsker at støtte dette kan I donere til 

denne konto:  reg.nr. 9712 konto nr. 0741793075. Øremærket MBU. TZ NØDHJÆLP.  


