Vecka 45 2020
Kära vänner!
Medan ”stora landet i väster” vrider sig i födslovåndor, sitter jag och njuter av den annalkande
helgen. Har just ätit ett par av de första små mangofrukterna från ett träd som vi själv planterat! Det
är en ovanlig sort med nästan papegojformade frukter. Veckan som gått har ägnats åt att ”slicka
såren” efter den andra traumasjälavårdskursen. Den här gången tog vi 11 halva dagar på oss så att
kursdeltagarna verkligen kunde lära sig allt. De hade över lag lägre utbildningsnivå och gruppen var
större så det blev lite mer tungrott, men med mina duktiga kollegor redde vi ut det. Vi höll till i ett
hett garage. Det blev en alltför komplicerad logistik att transportera bord till någon kyrka, så därför
var garaget inte helt fel, eftersom det har bord i sin närhet! Vi fick lov att börja vid klockan 8 och
sluta vid 11:30 så att vi inte skulle stekas, men det var på vippen ändå ibland. Ungefär 30% av
gruppen fick göra om vissa moment för att få sina certifikat. Min medarbetare skrattade imponerat
åt en av deltagarna som hade memorerat nästan hela manualen inför den muntliga omtentan. En
del har svårt att uttrycka sig skriftligt och då ger vi dem möjlighet att slippa skriva. Det är egentligen
ett krav att kunna skriva, inte bara kopiera en text, men det är ganska svårt att kolla upp på förhand.
Be att alla dessa nytränade kan våga använda sina kunskaper bland de som bäst behöver det.
Bibelskolan har nu börjat ta emot ansökningar inför nästa år. En före detta elev har spelat in en
reklamsnutt som cirkulerar på sociala medier. Den är verkligen väldigt proffsigt gjord så det är roligt!
Be för de nya eleverna, att vi kan ge dem en bra utbildning! Vi saknar våra elever så!
På måndag ska mina medarbetare ha sin första kurs utan mig så be för dem att det går bra. De är
ovana men duktiga, allihop och inbördes väldigt olika, så be att de kan samarbeta bra. De kommer
att hålla till i en mindre stad där det finns två stora läger för internflyktingarna.
Församlingsmedlemmarna har tagit med sig sina nya grannar ut i vildmarken för att visa var det finns
ved att hugga och gröna blad att laga mat av, det var den hjälp de kunde ge. Men de insåg att dessa
människor även behöver hjälp att helas från sina själsliga sår och bad oss komma.
Efter en veckas vila drar vi sedan till Nampula för en kurs och i början på december, ännu en, denna
gång i staden Montepuez inåt landet. Så ni förstår ju själva att här går det åt böner! I onsdags drog vi
även igång Nova Vida efter att ha fått lov av motsvarande kommundelsrådet. Den vanliga skolan kör
sjunde, tionde och tolfte klass eftersom det är de klasserna där det tas stora nationella prov för att
få fortsätta. Vi lagar även mat åt barnen på skolan redan nu eftersom nästan ingen har något kvar av
skörden. Nästa skörd kommer i april, om den alls behagar infinna sig. Vi har utöver det fått löfte från
en privat givare om matutdelning till de 18 äldre damerna som inte orkar odla sin egen mat längre
och som inte har några släktingar som kan eller vill ta hand om dem. Vi ska också dela ut mat till våra
53 fattiga familjer i Pemba. Vi tror att flera av dem har fått ta hand om flyktingar, trots sin egen
skriande fattigdom.
Pemba har fått ta emot närmare 80000 flyktingar. Befolkningen innan var ca 250000, så det är en
ganska stor bedrift. Alla hjälps åt, men alla system bågnar. En del av flyktingarna kom i ca 200 båtar,
vissa tog fyra dagar att komma fram och folk dog och barn föddes under resan. Flera av dem sover
fortfarande på stranden där de landsteg för allt är verkligen fullt. En del sover under träd här i
närheten. En del får mat, andra inte. Det arbetas intensivt på att få ut folk på landet. De får en bit
mark och hackor och utsäde. ”Snart bor det folk överallt” säger folk i Pastor Armandos by, mitt ute i
ingenstans. Vi hör om väldigt mycket konstigheter, så be att allt sköts på rätt sätt. Själva striderna
har lugnat ner sig lite, men nyss hörde vi om 20 halshuggna män, de flesta tonåringar som inte ville
ansluta sig till terroristerna. Be för hela denna ytterst komplicerade situation.
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Corona håller sig fortfarande lugn, här. Knappt 100 döda och de allra flesta i Maputo i andra änden
på landet. Vi använder fortfarande ansiktsmask i alla sociala kontakter och tvättar och spritar
händerna. Liksom i Sverige ser vi en nedgång i andra smittsamma sjukdomar till följd av bättre
hygien. Be för flyktingarna som ofta inte har möjlighet att hålla avstånd och tvätta sig så ofta som de
skulle behöva.
Annars börjar vi förbereda oss för julen! Julpyntet kom upp i slutet på september i flera affärer och
glittrar blekt och dammigt i solen vid det här laget. Vi kommer att vara ganska ensamma då flera
kollegor ska resa till sina ursprungsländer. Vi saknar våra barn och andra vänner, men känner att det
är väldigt bra att vi är här, att det skulle vara hemskt att sitta någonstans och höra om allt som
händer och inte kunna göra något praktiskt. Be för oss att vi får behålla en sund attityd till allt detta.
Be om möjligheter att kunna hjälpa fler!
Kära hälsningar från Asante och Diane i Pemba
Av marita.good@alliansmissionen.se (SAMs informationsavdelning) kan ni få bilder med texter,
broschyrer och annat inspirationsmaterial till hemsidor och kampanjer.
Vill du stödja Pemba Theological College? (Bibelskolan) Sätt in din gåva på Bg-nummer: 1400753 Märk inbetalningen med P0412
Vill du stödja aidsföreningen Lamukani? Sänd din gåva till Svenska Alliansmissionens Bg-nummer:
140-0753 Märk inbetalningen med P0405
Swish 123 138 89 82 och skriv vad du vill stödja.
Tänk på att vi inte ser vem som ger, så ni inte blir besvikna om vi inte tackar eller på annat sätt låter
er veta att vi tagit emot era gåvor!
Gå gärna in på hemsidan http://www.alliansmissionen.se
På http://alliansmissionen.se/ge-en-gava/fadder/ hittar du information om ett individuellt, långsiktigt
givande!
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