Kære Venner,
Jeg vil gerne sige jer tusinde tak, fordi I har støttet op om det arbejde, vi står i og samtidig
husker os i bøn. I bærer os gennem alt det der sker. Lige nu er jeg tilbage til Tanzania, i de
sidste 3 uger af oktober 2021 og rejser tilbage til Danmark d.22. november. Jeg og mit team
fra TZ tilser gamle projekter, som skal videreføres. Samtidig rejser jeg for at se på nye
forespørgsler mht. at gå ind i nye områder med nødhjælp og behandling af syge børn – så vi
har meget travlt i disse uger. Bed om Guds kraft, styrke og visdom må lede os til de rette
opgaver.
Først vil jeg starte med en update på
Neema. Se lige hvor glad hun er. En af mine
venner har strikket den fine lyserøde trøje
hun har på, og hun fik også en smuk
børnebibel. Hun er meget genert, men
bare så lykkelig over, at hun nu har det
meget bedre. Jeg så hende 2 dage efter jeg
vendte tilbage her til TZ, efter hun lige var
kommet tilbage fra hjertehospitalet. Den
gode nyhed er, at ALT er gået som det skal.
Tænk hun har fået sit liv tilbage, Gud er
bare så god.
Dagen efter jeg havde mødt Neema, tog teamet og jeg ud til Mferji og delte nødhjælp ud. Regeringen har sagt, at der
i dette område allerede er hungersnød på grund af alvorlig tørke i år. Landet har ikke fået den regn, der er
nødvendigt, og samtidig har de også haft kæmpe problemer med sværme af græshopper, der har ædt store dele af
deres afgrøde. Vi havde skaffet midler til at hjælpe dem med nødhjælp bestående af majs, tænk der er over 600
familier der sulter, og som vi fik støtte til at hjælpe med mad. Da vi ankom, tog de imod mig som en dronning, jeg har
dog aldrig fået sådan en hjertelig velkomst. Jeg tror at de troede jeg ville blive i Danmark og måske glemme dem. Jeg
blev klædt på som en dronning, som I kan se på billedet. Vores yngste datter Sarah er herude
på arbejdsbesøg lige nu, og hun var med mig.

Der kom en lille genert dreng hen til mig og spurgte, om jeg kunne kende
ham, det måtte jeg indrømme, det kunne jeg ikke, det var lille Lenkai på
ca 10 år. Han kom til os den gang, vi delte børnebibler ud på hans skole.
Han kunne næsten ikke gå pga. klumpfod (se billedet i orange tøj) og
hans fingre var vokset sammen. Han kunne ikke bruge den ene hånd. Vi
har haft ham på børnehospitalet her i Arusha, og han havde fået flere
operationer og kan nu bruge hele hånden, det viste han mig stolt. Det
var også lykkedes at operere hans fod, så han kunne gå med sko på. Han
gik faktisk ved hjælp af en stok, da jeg så ham første gang, men i dag går
han helt normalt. Tænk den skønne gut havde fået sin mor til at lave et
masai kors til mig, han ville give mig som tak. Jeg var rørt til tårer, det var
så opmuntrende at få sådan en oplevelse. Han har fået en helt ny
livskvalitet og nyt håb for fremtiden. Jeg vil gerne takke jer, fordi I støtter
op om de børn, vi sender på børnehospitalet.

Vi har startet 9 ny børn op inden for en blot en uge som skal i behandling. Uden jeres hjælp og støtte, ville vi slet ikke
kunne hjælpe alle de børn, vi når at behandle/hjælpe. Gud ser jeres hjerter og omsorg, derfor vil Han lønner jer
tilbage, det ved jeg.
Derudover har vi lige fået et nyt barn. ”Han” er født tvekønnet med lige dele han og hun køn,
så han skal til en forundersøgelse, der koster ca. 3.000 kr, og bagefter skal ”han” have en
operation. Sygehuset har sagt, ”han” er dreng, men jeg vil gerne have det ordentligt undersøgt.
Barnet skal opereres, så det får en ny identitet, enten som pige eller dreng. Selv om ”han” er 3
år er ”han” meget lille, fordi ”han” har en del fysiske problemer med sin krop indtil han får den
operation. Moderen har kaldt ham Lukumani. Faderen døde da han blev født og hans
storebror, der gik i 7. klasse blev kørt over af en bil og døde på stedet. Denne mor har ikke haft
et let liv. Har du lyst til at hjælpe os til at hjælpe dem?
Vi har et væld af ansøgninger om hjælp både til syge børn, baby mad, majs og andre
problemer, så vi kan slet ikke følge med. Men vi gør alt det vi kan med de midler vi får. Vi beder Gud om visdom til at
hjælpe os med at bruge de midler vi får ind, så vi hjælper dem Jesus har på hjerte. Tak I står sammen med os og
dækker os i bøn.
Jeg vil også gerne introducere jer til 2 mere fra mit team. Charles vores IT mand og Jonasi vores indkøber i byen.
Jonasi er vores trofaste GUTA chauffør. Det er en mini lad motorcykel. Hvis man
skal have mindre ting i byen til vores projekter eller nogle gange baby mad, så
henter han det for os. Det er en stor hjælp for mig at have en indkøber, så jeg
ikke selv hele tiden skal i byen.
Charles er vores IT/kamera mand. Han hjælper
med alt på computeren og er en kæmpe hjælp
med rapporter til regeringen. Vi har jo mange
børn til behandling og hvert kvartal skal
myndighederne have en rapport på hvert barn vi
hjælper for at se deres udvikling. Derudovre står han for vores venteliste med syge
børn og opdatere vores lister med børn. Han tager også billeder på turene, når jeg
selv er i Danmark, hvilket han er blevet rigtig god til.
Det er en Guds gave at have gode folk til at hjælpe og jeg syntes mit team har gjort
det så godt. Men de var meget glade for jeg kom igen og hjalp dem nogle uger igen.
Vi har fået lavet et nyt system, der giver bedre mulighed for at kommunikere og
holde styr på alle de mange detaljer, da vi jo er involveret i mange ting og områder.

Som nogle af jer måske husker havde jeg et ønske om der var nogle der ville hjælpe med
striktrøjer til mange af de børn der kommer ind til byen, fordi de fryser sådan og
sygehuset forlanger de har almindeligt tøj på. Jeg fik strikke sokker, hatte, trøjer og små
sæt tøj. Stor tak til alle der tog sig tid til at strikke. Jeg skal tilbage til Tanzania igen d.19.
januar så er der nogen der stadig har lyst her i julen at lave flere vil de blive modtaget
med stor TAK.

Julen nærmer sig og måske DU har lyst til at hjælpe os give nogle specielle og specifikke
gaver til nogle af de mange mennesker vi hjælper især børn.
1.Vi har behov for børne bibler som dem på billedet til større børn. De er
så utrolig smukke lavet med farvede historier og på swahili. Hver børne
bibel af denne type koster : 55 kr.
2. Når vi deler børne bibelen ”BIBLIA KUPAKA RANGI” ud til børnene
mangler vi farveblyanter. En pakke farveblyanter + blyantspidser koster:
12 kr.
3. 4Life SaWa bags. https://4lifesolutions.com/solution/ , disse poser til at lave rent drikkevand,
(som I selv kan læse om i linket) føler vi ville passe perfekt i vores program med babyernæring. Vi
ville kunne dele baby mad + en SaWa ren vand pose ud samtidig. Hver pose koster 20kr.
4. Baby mad: Et barn koster det 340kr for 3 måneder (12 kg) med vores meget
næringsrige baby vælling.
5. Der er så mange familier der mangler mad. Vi opkøber majs og deler ud. For
en familie at få majs i 3 mdr (60kg) koster 100kr.

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.
Vi har haft den skønneste julefest
med Zekana gruppen. De elsker at
feste og selv om de har et svært
liv, kan de stadig synge, grine og
smile. Det er blevet en årlige
event at holde en fest for dem og
noget de ser frem til med glæde.
De ønsker jeg alle en rigtig
GLÆDELIG JUL

Per og mig vil også gerne ønske jer en rigtig glædelig jul, samt et velsinget nytår 2022. Med tak for alt hvad vi har delt
sammen i 2021. Ligeledes en stor tak, fordi i har taget så godt imod os i Danmark. Det har været et år med mange
omvæltninger, men vi ser frem til 2022 og håber på et mere roligt år med mindre forandringer. Vi glæder os til at
holde jul i Danmark og beder om en HVID JUL 
Kærlig hilsen jeres udsending til Tanzania
Mirjam og teamet

