Vecka 24 2019
Kära vänner!
Tiden rusar! Efter cyklonen har vi haft mycket svalare väder och det har varit skönt. Vissa dagar är
det till och med under 22 grader på morgonen. Hur det än är så är det lättare att arbeta när
svettbäckarna inte rinner i kapp utmed ryggen. Livet återvänder sakta, sakta till det normala.
Bibelskolan börjar årets andra termin idag. Det blev inget lov emellan terminerna på grund av
cyklonen. Tredje terminen kommer också att påverkas av valet i oktober, så detta år blir inte normalt
på något vis. Be om en fin och givande termin! Vi har tre nya lärare från Brasilien så be att de
kommer in i arbetet riktigt snabbt och att de kan bli till stor hjälp och välsignelse. Be för eleverna
som ofta kämpar på i stark motvind både fysiskt och andligt för att kunna gå på skolan. Be för en
balanserad valkampanj utan fylla och slagsmål. Gud har all makt!
Lamukani har inte kunnat hålla några kurser alls ännu i år. Regnen som skulle slutat i februari har
inte riktigt slutat ännu. Under regntiden har folk så fullt upp på sina åkrar så de hinner inte med
några kurser och vägarna är svårare att ta sig fram på. Där det vanligtvis går att åka moped är det nu
vada som gäller. Under den tiden är det också mycket mer malaria. Och så har vi fullt upp med
hjälparbete efter Kenneth! Vi hade möjlighet att skicka en liten lastbil med majsmjöl, bönor, ris,
matolja, socker, salt, tvål, kläder och myggnät upp till de områden som drabbats svårt. På vägen dit
körde de på ett litet barfotabarn på ca tre år. Han klarade sig med spräckt överläpp och ”några
brutna ben”. Hans föräldrar accepterade att de brustit i omsorg och ingen behövde sitta i
skyddsarrest, vilket annars inte är ovanligt. Vi har också skickat 1225 paket skolmaterial till ön Ibo
och landremsan närmast den. Tusen tack för era förböner och ert offrande! Vi behöver det även i
fortsättningen! Dessa områden plågas också av olika banditgäng med islamistiska namn. Vi har
precis hört att de försöker rekrytera unga, fattiga män i moskéerna här i Pemba. Be att detta får ta
slut innan fler liv skördas. Det går så mycket rykten att det i sig är en stor del av problemet. Be för
lugn och sans och för starkt ledarskap som kan ta hand om detta.
Nu håller vi på med reparation av hus, distribuering av grytor och spannar etc och matpaket. Till 1
juni, som är barnens dag, hade vi fått och köpt varsin T-shirt till barnen och läsk och kex och annat
underbart onyttigt! Vi har hunnit hjälpa våra gamla damer ute i Samilala en andra gång. Att tacka
översvallande är ovanligt här, men den här gången kom Pastor Armando tillbaka förbluffad över
deras positiva respons! Fortsätt be för våra 19 55+ som inte har det lätt i livet, även utan cykloner.
Flera av dem försöker försörja sina föräldralösa barnbarn som går på Nova Vida, i många fall.
Hjälp oss tacka för styrka och krafter! Arbetet är väldigt roligt, även om folk glömmer att tacka. Gud
har ju koll! Alla på kontoret gör sitt bästa och lite till, dag ut och dag in! Tacka Gud för Marson och
Jonas, våra nya timanställda som hjälper oss igenom cykloner och andra förvirrande situationer som
att förlora två anställda på grund av nytt jobb respektive giftermål.
Tack än en gång för ert stöd på alla olika vis! Många fortsätter att fråga hur vi har det och vi måste
säga att vi har det så bra! Vi damer i vår bönegrupp hade möjlighet att få prata med en rolig
amerikansk själavårdare. Vi grät och vred oss av skratt om vartannat och gick därifrån med klarare
sinnen. För min del är jag så tacksam att få vara här och dela detta med våra vänner. Att sitta i
Sverige och inte veta hade varit den värsta tortyren.
Fortsätt ge! SAMs vanliga Swish nummer 123 138 89 82 gäller, skriv katastrofhjälp.
Kära hälsningar Asante och Diane i Pemba

