Vecka 2 2017
Kära vänner!
Som de flesta av er känner till är jag, Diane, i Sverige för en operation av grå starr. Förhoppningsvis
behöver jag inte vänta alltför länge, min syn blir snabbt sämre. Det är väldigt irriterande, måste jag
säga, men Gud ger nåd för det med. Under tiden jag är här bor jag hos vår dotter Jennifer i
Jönköping och passar på att njuta av det som det är ont av i Pemba; bruna bönor, ädelost, sill, iskalla
vindar, snö, IKEA och Erikshjälpens second hand är bland det jag betat av så här långt! Och många,
långa intressanta mor-dottersamtal!
Asante håller ställningarna i Pemba och rapporterar om regn! Underbart! Regnet är väldigt försenat
så det blir svårt för jordbrukarna att få ordentliga skördar, men det verkar inte bli total hungersnöd, i
alla fall. Bibelskolan kommer att börja igen i mars, så nu håller man på med förberedelser inför det.
Asante kommer också att undervisa en vecka hos en annan missionär i den lilla staden Mocimboa da
Praia. Han skriver att han har sagt till eleverna att spara alla svåra frågor till Asante! Det blir nog bra.
Asante kan verkligen mycket och han kan också bedöma om en fråga är relevant eller inte och
förklara att vissa saker har vi inte svar på. Från bibelskolans utpost i staden Mueda har vi tråkiga
nyheter. Ett flyktingpar från Kongo som går på skolan har förlorat sin tvåårige dotter. När de hade
sin tenta sist var Asante barnvakt åt henne samtidigt som han såg till att föräldrarna och de andra
eleverna gjorde sitt bästa över uppgifterna. Man misstänker att det var malaria. Vår gode vän och
bibelskolans rektor Pastor Williham ska åka tillbaka till Brasilien, som vi tidigare skrivit om. Be att allt
samverkar till det bästa för honom och familjen och för bibelskolan.
På bibelskolan jobbas det för fullt, trots att det är lov. Sjukvårdsskolan som ska hyra håller på att
göra iordning så att de kan få godkänt från myndigheterna. De bygger ramper för att göra det mer
handikappanpassat, men man är inte så van vid sådana arbeten här så ramperna är på tok för
branta. Vi har sagt ifrån, vi får se hur det går. Det finns många handikappade här men knappt inget
är handikappanpassat ens lite, så bara en tanke på det är ett stort steg.
Flera av de unga, före detta bibelskoleeleverna har sökt till universitet och andra högre utbildningar.
Lamukani hjälper dem med ansökningarna som är ganska komplicerade. Vi har en ny kille som
hjälper oss med detta och lite annat. Det är bra, vår egen studievägledare! Han kommer också att ta
över en del av Lavizas uppgifter framöver, hon väntar nämligen sitt tredje barn. På Lamukani drar vi
också igång ett nytt skolår på Nova Vida. Mer än hälften av eleverna har bytts ut, nu har vi kunnat
jobba närmare byn och kunnat identifiera verkligt behövande barn på ett mer effektivt sätt. Vi
inleder skolåret med minst tre månaders mathjälp. Det innebär att vi lagar lunch åt barnen på
centret. Övriga månader räknar vi med att de har så de klarar sig, hemma. Nu beställer vi också
skoluniformer åt barnen på Nova Vida och förbereder för distributionen av skolmaterial, främst till
andra organisationer som vi har kontakt med. Vi ser också fram emot att få fem nya stipendiater på
Escola Profissional som tillsammans med de fem vi redan har får hjälp med skoluniformer,
skolavgifter, sportkläder och lite extra mat, bland annat.
Tack att ni står med oss i detta viktiga arbete. Tack att ni ber för mig också nu när jag är lite
avsidestagen, att jag inte blir gnällig och bedrövlig utan kan hålla modet uppe!
Kära hälsningar från Asante och Diane på varsin sida om jordklotet, det är rätt hemskt, faktiskt!

