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Vecka 20 2020 

Kära vänner! 

Tänk vilken underbar förmån det är att få tjäna Gud! Förra veckan lyckades vi dela ut mat till 43 

familjer i byn Samilala i södra delen av provinsen. Vi har vårt projekt Nova Vida där så vi har kontakt 

med dessa utsatta familjer sedan tidigare. Vårt skolprojekt ligger ju nere eftersom alla skolor håller 

stängt, så vi lagar ingen mat heller. Det var därför extra roligt att kunna komma med ris, bönor, 

matolja, salt och socker så de kan laga mat i hemmen, ett tag i alla fall. Vanligtvis livnär de sig på 

småskaligt jordbruk, men med nästan totalt uteblivna skördar är situationen kritisk. Familjerna fick 

också ett stort lass tvål vardera och munskydd samt generell undervisning om coronaviruset. Många 

undrar om det verkligen är sant, det man hör på radion, då är det bra om vi också kommer med 

samma budskap. Hjälp oss tacka Gud för Samilala, barnen och de söta gamla damerna vi hjälper där. 

Be att vi kan fortsätta att bidra till ett värdigare liv för dem. 

Idag har vi också börjat med distribution av mat, tvål och munskydd här i Pemba. Det var slut på 

socker i affären dit de får gå med sin lilla lapp, så vi fick göra akututryckning och lyckades få tag på 

det vi behövde. Annars råder det ingen brist på någonting, trots rådande omständigheter. Jo, 

förresten! Svart sytråd! Det måste vara alla munskydd som sys över hela stan! Jag syr lite för skojs 

skull, det mesta lejer vi till en skräddare. Han kan försörja sig själv och sin familj, trots att folk sparar 

in på att sy eller laga kläder. Det är så roligt att kunna bidra med något till dessa familjer. I flera fall 

hjälper vi dem med att se till att deras barn går i skolan, när den är öppen. Inför varje distribution 

kollar vi upp om de fortfarande är behövande eller om någon fått jobb eller på annat sätt fått det bra 

nog att diskvalificera för vår hjälp. Att vi har kunnat börja dela ut mat, igen är också ett stort 

tacksägelseämne! Be också att folk förstår att de är värdefulla och att Gud älskar dem, mitt i det 

armod de befinner sig  i. SAM kommer att göra en insamling till förmån för fattiga länder som 

drabbats hårt av Corona restriktioner. Håll ögon och öron öppna och ge från hjärtat! 

Bibelskolan hoppas kunna komma igång med WhatsApp baserade uppgifter för eleverna. Be för alla 

som inget hellre vill än studera men som inte har möjlighet. Be för nya, goda idéer! 

Antalet aktiva Covid-19 fall ligger på knappt 70. De flesta blir friska utan några större problem och 

fortfarande har vi inga dödsfall. De värsta konspirationsteorierna har vi nog varit förskonade ifrån 

men det verkar som att folk tycker att det är en pinsam sjukdom. Det är lite svårt att förstå. Idag 

stängde landet ner för internationell persontrafik med flyg. Landgränserna är ganska löst bevakade 

och vi hör rykten om bilar som nyligen kommit över från Tanzania. Be att folk lyssnar på råd, att de 

inte tappar intresset för att tvätta händerna och att de kan förtjäna sitt uppehälle utan att riskera 

livet.  

Terroristerna har gjort lite småattacker sedan sist men annars verkar det som att 

utrensningsproceduren var och är effektiv. Vi hör militärhelikoptrar flyga över oss på väg norrut, så 

gott som varje dag. Internflyktingarna bor till största delen hos familj och vänner och myndigheterna 

verkar klara av att hjälpa dem, tillsammans med FNs olika organ, men det är många att dela på det 

man får och lokalbefolkningen får ingenting. Be att terroristerna, dessa vilseledda människor, får upp 

ögonen för en Gud som vill liv och inte död! Be att de tröttnar och ger upp. Be för dem som jobbar 

med hjälp till de utsatta att de inte grips av girighet och korruption, det är lätt hänt i ett samhälle 

som har mycket mindre socialt stigma för sådana företeelser.  
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Över helgen har vi haft förmånen att följa en äldre kollega till sista vilan. Han visste att han inte 

skulle överleva sin sjukdom och ville stanna kvar här. Det var värdefullt att få vara med och hjälpa 

till, tillsammans med många andra, att se till att hans sista dagar på jorden blev så fina och värdiga 

som möjligt. Vi utlänningar blir mer som en familj, här i världens ände, nästan. Våra egna familjer får 

andra ta hand om till så stor del, så det känns värdefullt att kunna hjälpa någon annan. Be för oss 

som nu gläds över att vår vän fått frihet och styrka igen i en värld mycket bättre än denna. Be för 

frun, dottern och sonen med familj som sörjer, liksom för oss, hans vänner. Be om vila och nya 

krafter eftersom den sista tiden var ganska påfrestande.  

Vi påminner igen om att vi gärna medverkar i era gudstjänster, på ett eller annat sätt, nu i dessa 

märkliga tider.  

Tack för allt ert stöd och era förböner! 

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: 

140-0753 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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