
Der sker så meget spændede i TZ: 

SOLOMON: Jeg har glædet jer til at sende en update på Solomon, han fik sin 

første øre operation og vi har alle været meget spændte på om det blev en 

success, al ære til Gud så har han nu fået hørelsen tilbage på det første øre. 

Derfor vil lægerne her først i november operere det andet øre. Hvor er det bare 

fantastisk at i har været med til at hjælpe Solomon med at få hørelsen igen, 

sikke en forandring forsådan en ung faderløs mand. 

ESUPAT: Er den skønneste pige, som vi har haft i behandling 

i ca 1½ år. Esupat kom til os da vi var ude i hendes område 

og dele nødhjælp ud, hun var blevet bidt af en slange og der 

var gået forrådenelse i benet og hun var i stor fare for at 

miste sit ben. Men børne hospitalets dygtige læger fik reddet hendes ben. Se lige en 

glad pige der for første gang skal hjem til sin familie igen. Hun strålede som en sol som 

i kan se.  

På min sidste tur kom vores vej fordi St. John 

Pauls rehabiliterings center som ligger i vores 

distrikt men over en times kørsel fra Arusha. Vi 

har flere børn der er blevet sendt herop til 

behandling og de har virkelig et flot sted og 

hjælper utrolig mange masai børn. Jeg er så 

taknelig til disse steder der gør så meget for at 

andre kan få et værdigt liv. De er især eksperter i 

kunstige poteser som ben og arme.  

KAIKA: er en af vores nye børn. Han er handikappet men har det mest fantastiske 

smil. Hans far kom med ham, hvilket i sig selv er yderst usædvanligt, ofte er det kun 

mødrene der kommer med deres børn, så vi var meget begejstrede for at se en far 

der gik op i sit barns udvikling. Desværre løb vi ind i en udfordring: fordi det typiskt er 

kvinder der kommer med børnene, ja så er der ikke plads til mænd i de sovesale de 

har på Sibusiso trænings centret. Så nu er vi ved at undersøge hvordan vi bedst kan få 

hjulpet Kaika med den træning han har brug for så han kan komme til at gå.  

BRYAN: Er på ½ års træning da han har været så forbrændt på hele den 

ene side af kroppen. Han var så heldig at få en af de fine trøjer der er 

blevet strikket af nogen af jer skønne læsere. TAK til de af jer der strikker 

og stadig strikker til ”mine børn”. Har nogen lyst til at hjælpe med at 

strikke sokker til børnene så må i meget gerne skrive en privat mail til mig, for de 

fryser også de små fusser når de kommer til Arusha. 

ABRAHAM: Denne unge gut fik en bibel efter endt behandling. Tænk et barn der 

aldrig har ejet en bog, måske aldrig set en bog, pludselig får sin helt egen, men 

ikke nok med det, tænk vi kan give dem Guds ord med hjem så de selv kan læse 

samt dele med resten af deres familer. En skøn måde at give dem noget 

værdifuldt med hjem, ud over den behanling de har fået. Abraham fik en 

operation for en udvoksning på rygsøjlen og vi var bange for han ville blive lam, 

men i dag løber han rundt og har et værdigt liv. 

 



UDDELING AF BABY MAD: Som jeg tidligere har berettet om så har vi mistet funding som vi havde til 

nødhjælp men trods det og vi har fortalt vores ansøgere vi ikke kan hjælpe bliver vi ved med at få 

ansøgninger om vi ikke godt kan gøre noget. Så det var med stor begejstring jeg kunne berette for 

MAGADINI området at der var en kirke der havde givet dem en gave: mad til 350 børne familier.  

 

 

 

 

 

 

Vi blev modtaget med sang og knus og der blev 

holdt takke taler og de fortalte hvordan de havde 

bedt om at Gud måtte sende hjælp til dem da de sulter og deres kvæg nu dør. 

De spurgte om vi ville være med til at bede for dem, så det vil jeg spørge jer om, vil i være med til at bede 

for regn og mad til dem?  

Det kan godt være turen er lang og 

det tager 3 dage bare for at dele 

mad ud i 4 timer. 

 

MEN disse små herlige ansigter får 

mig bare til at blive så glad, tænk vi 

er med til at redde liv. Sammen gør 

vi en kæmpe forskel.  

 

 

 

Måske du kommer i en kirke, et kor, en forening der har hjerte og lyst til at give en hånd til de mange 

mennsker der sulter lige nu så må du gerne kontakte mig direkte.  

 

 

 

 

 

 

 



I sidste nyhedsbrev skrev jeg om vores 

besøg i Mfereji og hvordan de har ønsket 

om vi ville hjælpe dem med en 

MAJSKVÆRN. Dette billede viser landsby 

lederene sammen med vores koordinator 

Obedi som står på den grund der er blevet 

doneret til projektet. Du kan stadig nå at 

være med til at donere til dette projekt så 

folket i Mfereji kan få lavet deres majs om 

til mel og ikke skal bruge 3 timer hver vej i 

farefulde omgivelser.  

 

 

Har du fået på hjertet at hjælpe os med at hjælpe andre så kan du gøre det på følgende måde:  

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. 

Har du lyst til at støtte et specifikt projekt kan du skrive navnet på et projekt på din 

indbetaling. 

 

På vegne af teamet og mig vil vi gerne sige jer tusinde tak fordi i hjælper os række ud der 

hvor nøden og behovet er størst. 

Kærlig hilsen 

Mirjam  

           


