
Påske hilsen fra Tanzania 

BIBEL UDDELING: Vi har været så 

velsignede at vi har fået penge 

nok til at dele børne bibler ud til 

skolen i Mfereji og i Mswakini 

chini, til alle børnene i 4-7klasse.  

Det var en fantastisk oplevelse at 

se børnenes begejstring og at de 

fik lov til at male i deres fine nye 

bibler. 

Det er yderst sjældent min far og mig er på tur sammen så det var så 

skønt at få lov til at dele den oplevelse med ham og han er så god til 

børnene de elsker når han fortæller. Og det er godt at kunne dele 

oplevelser sammen. 

Tænk lærene ville også være med til at bruge biblerne hver fredag til 

deres religions timer, så hver fredag skal børnene have biblerne med i 

skole. Det syntes jeg var fantastisk nyt! 

Børnene ejer jo ikke bøger som danske børn gør. Man får heller ikke 

bøger i skolen, alt foregår på tavlen. Så det er meget specielt for dem 

at få en sådan gave. Tak til alle der var med til at støtte op om dette og 

vi samler stadig midler ind til at fortsætte med dette arbejde med 

skolerne, så føler du for at hjælpe flere børn få disse skønne børne 

bibler kan du markere din gave med: BØGER 

 

UDDELING AF MAJS OG BABY 

MAD. 

Uddeling af baby mad og majs har været meget intens siden 

november. Vi har delt ud i Mswakini Chini, Matale A + B, Mfereji, 

Londolow, Ngoisuk og Magadini så der har været tryk på. Vi 

forventer at blive færdige med uddling midt i April og tager derefter en pause da vi forventer regntiden 

kommer. Regntiden begyndte i februar og vi troede nu ville den blive ved, men de sidste uger har det holdt 

tør, dog ligner det i dag vi får en ordentlig torden byge og det kan vi skam også godt bruge for at lægge 

støvet. Vi beder om regn til de mange områder der er afhængige af regn for at kunne overleve, tak i vil 

bede med os for dette, at det i år må blive en god høst for dem. 

Vi har nogle rigtig gode ”teams” der hjælper med at dele maden ud, de får hver en fin t-shirt og kasket på 

så vi kan se hvem der hører til vores ”hold”. De hjælper alle frivilligt, så det er så fantastiskt.  

 



 

Børnene bliver vejet hver gang før vi starter et baby nærings projekt og de 

bliver vejet igen når vi er færdige. Det bryder de sig ikke alle om, så det giver et 

værre ”spetakkel”.  De mindste bliver vejet i en gammeldags vægt, min mor 

påstår sådan blev jeg vejet som barn af sundhedsplejersken, ha ha. Men de 

større børn kommer op på en alm vægt. Det vil de hellere.  

Så havde jeg en fantastiks oplevelse, da vi jo ikke har delt baby mad ud i 

Matale A et par år nu, men de havde behov igen, så løb jeg ind i en ung mor. 

Hun er mor til Lille Baraka, som i måske husker fra et tidligere nyhedsbrev, en 

af de mange børn vi har hjulpet, han var for tidlig født og meget underernæret. 

Prøv lige at se hvor stor han er blevet og sådan en køn lille dreng, og moderen 

trives også godt. Gud er bare så trofast han tager sig af hver en af de mindste 

små. Så tak for jeres opbaking til at hjælpe os med at hjælpe børnene. 

 

Selv om vi er på vej til 

Danmark fortsætter 

arbejdet med de mange 

børn. Pt har vi ca 25 

børn i behandling og en 

venteliste på børn der 

har brug for behandling 

men vi har ikke 

kapacitet til flere. Det er 

så skønt at det kan 

fortsætte trods jeg ikke 

er her, men jeg kan 

styre det fra Danmark.  

 

 

Til det med børnene bruger jeg 3 medarbejdere, Obedi som i har hørt meget om (til højre i billedet) og 

hans lillebror Jastin og sidst men ikke mindst Allan som er den nye ”mig” på kontoret. 



 

 

 

Jastin med hans familie, hjælper os med at have børnene boende 

hjemme hos ham privat. Han modtager dem når de kommer til 

storbyen (mange er jo fra bushen og har aldrig været i en by før), 

laver mad til dem, får dem i bad da de gerne lugter grimt når de kommer da de aldrig går i bad, får vasket 

deres tøj og somme tider når Obedi har travlt hjælper han os med at tage dem rundt på de forskellige 

behandlings steder. Han er en kæmpe hjælp for os og alt dette kunne ikke lade sig gøre uden ham. Vi har 

sat huset op hos ham så han kan have dem boende, men han har et ønske og det ved jeg ikke om der er 

nogen der har på hjertet at hjælpe ham med. Han ønsker sig et køleskab, så han kan købe stort ind og 

maden kan holde sig istedet for at det står ude og går til. Har du hjerte for at hjælpe Jastin 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. Mærket KØLESKAB. 

 

 

Her er et udsnit af nogle af de BØRN vi hjælper. Lille Neema til venster var under ernæret hun var ca 8 mdr 

og ligenede en nyfødt. Lille Judith med de skæve ben skal have en OP men er for lille endnu så hun er 

kommet på venteliste til 2022. Esuphat er blevet bidt af endten en slange eller giftig edderkop og der var 

gået forrådenelse i benet, han er nu på Plaster House i behandling. Sidst men ikke mindst Abraham kom til 

os, jeg havde ellers sagt STOP for flere børn, men det var akut hans tarme var sunket ned, så han har fået 

en stor OP på Selian hospital og har reddet livet fordi i var med til at hjælpe os hjælpe DEM!  

 



UPDATE PÅ PER OG MIG: Per og mig har nu fået pakket huset sammen og afleveret til de nye købere som 

er megt glade for deres nye hjem. Det er vemodigt at skulle sige farvel til det hus, som har været 

rammerne for mange gode oplevelser og besøg.  Samtidig har det været godt at se hvordan den nye familie 

falder godt til i vores hus og er meget glade for det. Vi bor her de sidste uger i gæstehuset hos mine 

forældre, det var jo her vi startede og bliver så også her vi slutter med at bo i Tanzania. Vi glæder os til at 

komme hjem til Danmark. Det er lidt specielt. De sidste måneder har været meget hårde, men samtidig 

ved vi at Gud har været med i det hele, det har vi mærket tydeligt. Vi har ansat en advokat til at afslutte 

papir arbejdet i Tanzania og har defor besluttet at bestille billetter så vi kommer hjem til påske. Tak i vil 

være med til at bede for os at de sidste dage må gå godt og vores corona test svar må komme til tiden, 

turen hjem må gå godt og at vi må falde godt til i Danmark igen. Tak også i vil bede om det sidste papir 

arbejde i Tz i forbindelse med Pers firma må gå godt og uden flere problemer 

  Ps. Vi har lånt en scooter nu da vi ikke 

  har vores egen transport mere ☺ 

Glædelig påske 

Mirjam og Per 


