
Nyhedsbrev Påsken 2019: 

Babymad og majs: ”Da skal kongen sige til 

dem ved sin højre side: Kom, I som er min 

faders velsignede, og tag det rige i arv, som er 

bestemt for jer, siden verden blev 

grundlagt.  For jeg var sulten, og I gav mig 

noget at spise, jeg var tørstig, og I gav mig 

noget at drikke, jeg var fremmed, og I tog 

imod mig, jeg var nøgen, og I gav mig tøj, jeg 

var syg, og I tog jer af mig, jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Da skal de retfærdige sige: Herre, 

hvornår så vi dig sulten og gav dig noget at spise, eller tørstig og gav dig noget at 

drikke?  Hvornår så vi dig som en fremmed og tog imod dig eller så dig nøgen og gav dig 

tøj?  Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og 

besøgte dig?  Og kongen vil svare dem: 

Sandelig siger jeg jer: Alt, hvad I har gjort 

mod en af disse mine mindste brødre, det 

har I gjort mod mig.”  

En af lyspunkterne i mit liv er at dele mad 

ud til disse skønne babyer. At være der og 

se og holde de kære små får dagens 

problemer til at forsvinde. Jeg er så 

glad for vi kan blive ved med at dele babymad ud.  

Ud over babymad er vi også begyndt at dele majs ud til Matale A+B da det er så tørt 

og støvet derude, stadig ingen 

regn. Det var 32 grader i går da jeg 

gik i seng, der er så meget støv i 

luften at det gør ondt at trække 

vejret gennem næsen når man skal 

sove, alle higer efter regn så de 

kan komme igang med at dyrke. 

Der er flere områder der har bedt 

om hjælp, og uden jer kan vi ikke 

hjælpe dem så TAK for jeres trofaste 

støtte så det gør det muligt for os at 

hjælpe du sultne.  

 

 

 

 



Vand giver liv.  

Sidste år fik vi sat en vandtank op i Matale A og nu har det fået lavet udtag 

så de kan hente frisk drikkevand hver dag. Det er så fantastisk at se hvor 

glade de bliver og da vi var der var der fuld af kvinder der fyldte dunke og 

flasker op. Gud er trofast. Tak fordi i støtter op om livgivende projekter! 

Komfurprojektet: Til jul var der flere der gav et komfur i julegave, det har 

betydet at vi kunne sætte 14 komfuere op. Jeg har den glædelige nyhed at 

alle 14 nu er monteret. Der er vedhæftet en lille video til mailen, hvor i kan se at der er kommet gang i et af komfurene. 

Familierne har været så taknemlige og 

lykkelige for de fine komfurer, så de 

mange tak, knus og kys jeg har fået sender 

jeg videre til jer.  

Derudover har vi i tro sagt ja til at hjælpe 

skolen i Mswakini med gryder så de kan 

lave mad til børnene i skolen hver dag. De 

har selv bygget et fint komfur men 

manglede kæmpe gryder der skulle 

specielt laves. Vi skal ud og overrække 

dem i næste uge. Har du lyst at støtte op 

om gryder så børnene kan få mad kan du 

donere og skriver GRYDER i teksten.       

 

 

 

 

 

 

 

UPDATE på det mange skønne børn vi hjælper: 

Vi har jo efterhånden mange børn vi hjælper som ellers aldrig ville få hjælp.  

Her ses jeg sammen med lille Payana fra Mswkini. De bragte hende til os fordi 

hun havde betændelse ud af ørene og lige meget hvad de gjorde på klinikken 

hjalp det ikke. Hun var meget tæt på at miste hørelsen, men Gud er god, vi fik 

hende hjulpet i tide og de har reddet hendes små ørere. Da vi skulle tage billede 

af hende ville både forældre og bedsteforældre med, de var nemlig alle så 

taknemlige. Vi har hjulpet Payana i tro til nogen har hjerte for at hjælpe hende.  



 Lille Lengai: Efter lang tids søgen er det lykkedes os at 

finde Lengais far. Lengai har jo boet hos sin 

bedstemor siden hans mor døde. Faderen er gift 

igen og den nye kone ønsker ikke et handikappet 

barn. Legai kunne intet da vi fik ham, se her hvor 

meget han har lært, han har taget på, var jo skind og 

ben da vi fik ham, og nu kan han sidde, kravle og 

lege. Det er så fantastisk at se hvor stor forandring 

det gør at vi hjælper disse kære små. Uden jeres 

hjælp ville han aldrig have lært at sidde og lege. Og 

var formentlig død da han var så underernæret.  

I begyndelsen af marts kom de til os med Noormirishia og 

hendes lille søn Bahati. Vi tror hun er 14 år gammel, barnet var 

meget medtaget selv om det kun var knap 2 uger gammel da vi 

fik dem. Desværre vil Bahati ikke rigtig tage på selv om han er på 

babyafdelingen hvor de gør alt for at hjælpe ham. Han 

startede i kuvøse men er nu ude. Han har det bedre og 

får det bedste behandling man kan få. Han får ekstra 

nærende mad nu for Noormirishia kan ikke rigtig give 

ham nok bryst mælk. Hvor er det betrykkende at vide 

at han er i sikre hænder. Hvis 

han var blevet i bushen var han 

formentlig død. 

 Derudover har vi Longida som nu er på Plaster House for at få 

rettet hans skæve ben, han vil så gerne spille fodbold, se hvor 

glad han ser ud og hans ben er allerede meget mere lige.  

 Tak til jer at i gør det muligt at vi i tro kan sige ja til at hjælpe 

de mest udsatte i samfundet. Har du fået hjerte for at hjælpe 

børn så kan i skrive ”Børn” i tekstfeltet. I kan støtte vores 

arbejde på: 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. 

Per og hans projekt med det Norske Universitet er gået så godt. Vi har i 4 uger haft 3 elver fra universitetet og de har 

arbejdet hårdt sammen med Per for at få deres solar komfur til at virke. Det lykkedes dem at koge 2 l vand hurtigere på 

deres nye system end det gjorde for mig på min el keddel! Per skal lave nogle justeringer frem til juni måned men så 

har han ikke mere arbjede. Tak i vil huske ham i bøn at Gud må sende 

de rette opgaver til ham også. 

 Vi vil gerne sige jeg tursinde tak fordi i bærer os i bøn og støtte. 

Ord virker så fattige, men vi er meget taknemlige for jeres omsorg 

for os, mails og opmuntringer i hverdagen. 

  Solskins hilsner fra et meget varmt Tanzania 

  Mirjam og Per 



 


