
Nyhedsbrev Juni 2019: 

For nogle måneder siden fik vi en stor skolepige, vi har bedømt hende 

til at være ca 14 år gammel, hun kender ikke sin egen alder, her til 

Arusha. Hun havde født for tidligt og barnet så helt forkert ud, gammel 

og meget lille. Vi fik mor og baby Baraka indlagt på sygehuset for for 

tidlig fødte børn hvor han fik hurtig hjælp og de reddede hans lille liv.Vi 

kunne ikke finde hendes mand, men til sidst lykkedes det nogle fra 

regeringen i området at finde ham og han kom ind for at besøge mor og 

søn. Efter ca 2 måneder fik babyen lov at komme ud af sygehuset men 

skulle stadig til check up på sygehuset, så vi fik ham anbragt hos 

Anna som tog sig rigtig godt at mor og barn, moderen fik også 

taget godt på og fik lært at give bryst så det er så fantastisk. Nu 

har de fået lov til at komme hjem til Matale og det er første gang 

familien får lille Baraka at se. Alle var så lykkelige over at se dem igen, der 

var ikke mange der troede han ville overleve, så bedstemoderen græd af 

glæde da hun fik lov til at holde ham for første gang. Gud er så trofast. 

Så har vi fået lille Peter ind, også fra Matale. Han er 5 år gammel men kan ikke rigtig noget selv. Det viser 

sig at han også er ekstrem underernæret så ham fik vi indlagt på børne 

afdeligen hvor han nu har fået special mad for at kunne tage på. Han skal 

også have en operation for brok hvis de mener han er stærk nok. Det er 

ikke let at være et sygt barn i bushen her, hvis vi ikke var kommet forbi 

derude havde han ikke fået hjælp ligeledes lille Baraka. Men vi kan ikke 

hjælpe alle de er skønne børn uden støtte fra jer, mon der er nogen der 

har lyst til at hjælpe os med lille Peter og betale hans behandling? 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 PETER. 

Vores skønne lille Paulina har nu efter 

et halvt år færdigbehandlet efter hendes grimme forbrændings 

ulykke. Hun er sådan en glad og skøn pige. Da hun var færdig gav vi 

hende en børne bibel hun kunne tage med hjem. Tak fordi i har 

været med til at støtte op om lille Paulina så 

hun nu igen kan bruge sin arm. 

Longida er en meget stolt 10-årig. Måske i husker at hans ben vendte helt 

forkert og han kunne ikke gå. Jeg vidste han skulle igennem noget af en process 

for at komme til at gå rigtig igen, her ses han med gips på benene, de er rettet 

ud og han kan nu gå! Han er færdigbehandlet og vendt hjem til hans familie, det 

første han sagde var: ”nu kan jeg blive gift når jeg bliver stor”, ja det fik os alle 

til at smile. Jeg havde lovet ham når han var færdig ville han kunne spille 

fodbold, og jeg lovede ham en fodbold som han fik, se lige hvor stolt han er! 

 

Lengai som kom til os helt underærnæret har afsluttet sine første 3 måneder på 

genoptræning centret. Han kunne intet før, se hvor flot han selv sidder nu og 

hvor dejlige runde kinder han har fået. Her ses han sammen med nogle af de 



andre børn, de holdte en lille ”gradutaion” fest for ham fordi han nu havde afsluttet første forløb. (han har fin blomster 

karns om halsen) Han har 3 uger tilbage af træningen, men hvor er det skønt at 

se hvor langt han er kommet! Gud er trofast.  

 

Her ses lille Mirjam 

Hun kom til os med fødder der 

vendte helt forkert og hendes 

familie var meget bekymrede for 

hende. Nu er hun kommet i 

behandling på børnehospitalet og 

har fået fødderne rettet ud, prøv 

lige at se en skøn og glad lille 

prinsesse! Får jo ens hjerte helt til 

at smelte. 

 

Vi har også delt det sidste majs ud vi havde i Matale. Behovet der er stort stadig da de ikke har 

fået regn som vi har her i Arusha. Samtidig med vi delte majs ud fik vi også besøgt den lokale 

skole og givet de store børn børne bibler som vagte enorm glæde. Tak til jer der har været med 

til at støtte så vi fortsat kan give 

børnene disse skønne bøger!  

Zekana Aids-gruppen får stadig støtte fra os hvert kvartal, de er så utrolig 

taknemlige for vores hjælp i form af mad til dem. Mange har været syge her på 

det sidste pga det regner og er så fugtigt. Men det er så dejligt at se hvordan 

de opmuntre hinanden og mødes 2-3 gange i ugen.  

 

 

 

 

 

 

I april måned var jeg sammen 

med min mor et smut i Danmark for at 

besøge min søster der har fået en skøn lille 

søn. Derudover fik jeg lidt tid med mine 3 

nevøer og vores kønne datter Sarah. Det er altid godt at være 

sammen med familien. Rebekka og hendes kæreste Tobias er 

på besøg herude og har været lidt rundt med rygsækken og 

opleve lidt af Afrika. Vi nyder rigtig meget at have dem på 

besøg! 



 Da vi kom tilbage kom vi tilbage til den store regntid der er meget forsinket i år. Vores 

vej var en hel flod, og 4 kæmpe træer var væltet ud på vores vej og spærrede i flere 

dage! Vores grund stod total under vand som i kan se, haven var helt væk. Vi fik 207 mm 

regn på en nat, til sammenligning med Danmark hvor det højst målte i 121 år er 113 mm 

men det kom på 2 døgn! Heldigvis er den voldsomme regn stoppet men vi har mudder 

overalt. Desværre er der mange områder der kun har fået et lille drys regn så de ikke kan 

plante. Det er som om verden er kommet ud af balance og mange lider.  

 

Tusinde tak for jeres trofaste støtte og forbøn for os. Der er mange behov og vi 

fortsætter med at hjælpe hvor vi kan men uden jer kunne intet af alt det vi gør 

ske. Har du lyst til at støtte en specifik opgave kan du mærke din gave med ”børn”, ”majs”, ”babymad”. Du kan søtte 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. 

 

Må Herren RIGT VELSIGNE Dig for din omsorg for andre 

Jeres udsændinge 

Mirjam og Per 


