
Nyhedsbrev sommeren 2021 

Hvor tiden dog flyver og vi har 

allerede været hjemme i 3 mdr. Vi 

er virkelig så berørte over den 

kærlige modtagelse vi har fået og 

hvor vi føler os inkluderet i livet her 

i Danmark. Per er så glad for sit 

arbejde hos Brødrene Madsen og 

jeg har fået en plads på kontoret i Blåhøj i vores kirke og jeg er virkelig glad for 

fællesskabet. Dejlig at føle sig velkommen og værdsat. Men det er noget af en 

omvæltning fra de 20+ år vi har været i Tanzania. 

Arbejdet i Tanzania kører videre selv om jeg er her i Danmark og det kører bare 

så godt. Jeg er taknemlig til mit team som gør en stor indsats for at det hele 

skal køre som det plejer. Da jeg var i Mswakini Chini, inden vi forlod TZ, delte vi 

bibler ud på den lokale skole. Skolens leder Mary spurgte om vi ikke ville hjælpe dem med gryder til skolen, 

sådan nogle store industrigryder så de kunne lave mad til alle børnene i skolen. De havde haft gryder, men 

de var så slidte de ikke kunne bruges mere så børnene fik ikke mad mere når de 

var i skole. Vi var så velsignede at få en pengegave der dækkede udgifterne til nye 

gryder så der var stor glæde på skolen da Obedi var ude og aflevere dem. Se lige 

de glade børn!  

Vores mange syge børn fortsætter også i behandling og så snart et barn er rask sætter vi et nyt barn i gang, 

så vi kører med ca 25 børn af gangen. Det er et kæmpe arbejde for Obedi at følge 

dem rundt, men han er så tålmodig og børnene elsker ham. 

Jastin, vores medarbejder, som modtager børnene og hvor de 

bor hos når de kommer 

med deres forældre når de 

kommer ind fra bushen, 

har fået et køleskab. I 

husker måske jeg søgte om 

et køleskab til ham i mit 

sidste nyhedsbrev så vi er 

taknemlig for det lykkedes 

os at få penge nok til at 

købe et nyt køleskab til 

ham så han har mulighed 



for at holde maden frisk til børnene og købe stort ind. Han er så taknemlig for 

denne gave, og siger TUSINDE tak. 

Når jeg nu nævner vores mange kære børn, som kommer ind i behandling så skal 

de have ”rigtig” tøj på, når de skal på sygehuset. Sygehusene accepterer ikke at de 

kommer i deres masai klæder. Mange af børnene fryser også, når de kommer til 

Arusha, da det er en del koldere end i bushen.  Jeg har fundet ud af, at der er rigtig 

mange damer der strikker og har tænkt om der var nogle der kunne have lyst til at 

strikke en trøje jeg kan få med ud til et af vores syge børn? Hvis det er dig der bare 

siger JA DET VIL JEG RIGTIG GERNE, så send mig en e-mail eller ring til mig på 

51757047, så vi kan aftale hvad størrelse jeg har brug for, så jeg ikke ender med 

kun 1 størrelse, men jeg mangler alt fra 4 år og op til 16 år.  

Mange af jer er nok spændte på en 

opdatering af Neema. Her er et par 

billeder af hende fra den dag 

hende og hendes far skulle rejse til 

DAR til det store hjerte hospital. 

Der opstod imellemtiden en del 

problemer blandt andet blev 

hendes blodtryk for højt så de 

turde ikke operere hende og hendes blod tal var ikke gode, 

så hun har været i noget medicinsk behandling og er nu 

endt med at få tilført blod for at gøre hende klar til den 

store operation kommer til at foregå i dag tirsdag. Pga de 

ekstra udfordringer er det budget vi havde regnet med for 

lille da medicin, kost og logi er løbet op til meget mere end 

vi havde regnet med, så har du hjerte for at hæjlpe os med 

de ekstra udgifter til Neema 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 og mærke det NEEMA. 

Uddeling af baby mad og majs er fortsat medens jeg har været her i Danmark og 

programmet kører videre i flotteste stil. Hvor er det bare betrykkende at vide at 

hjælpen stadig når derud hvor den skal og 

teamet klarer det så 

flot.  

Befolkningen er så 

taknemlige for den 

praktiske hjælp vi 

yder med mad så de 

kan overleve. Hvor er 

der svært at se så 

mange mennesker 

der ikke en gang har 

mad til et måltid, 

men må gå og lede i 

affald. 

 



 

Da teamet er ude at dele ud første gang i Monduli oplever de bare at den liste af de mest nødlidende slet ikke havde 

alle med. Der var mindst dobbelt så mange der havde behov for hjælp som vi havde mad til. Det var rigtig svært for 

teamet at se på det så vi talte sammen og aftalte vi skulle også forsøge at hjælpe resten af flokken. Det begynder de 

med her i Juli måned.  

Inden jeg skulle hjem var vi blevet bedt om af 

regeringen i Monduli at se på et område i selve 

byen med ekstreme fattige familier, det var så 

hårdt at se og børnene hængte på mig og 

klamrede sig til mig. Det er så hårdt at se den 

elendighed, mødre der vil begå selvmord fordi de 

ikke har mad til deres børn, fædre der stikker af 

fordi de ikke kan forsørge deres familier, 

bedsteforældre der sidder tilbage med deres 

børnebørn og ved ikke hvad de skal gøre. Familien 

deler en seng, ofte uden madress og et tæppe til hele familien, sofa eller stol med kun 

brædder i og nærmest ikke andet end det tøj de står og går i. Vi vil så gerne give dem et 

mere værdigt liv, har du lyst til at hjælpe os hjælpe dem?  

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.  

Sidst men ikke mindst, vil jeg gerne introducere Charles fra teamet. Han er min IT mand og fotograf. 

Når jeg ikke selv kan være med på turene, så træder Charles til og tager billeder og laver reporter til 

mig. Charles hjælper os hver onsdag med praktiske opgaver og jeg er så taknemlig for hans store 

hjælp til de små detaljer der er så vigtige.  

 

Kærlig hilsen 

Mirjam og Per 


