
Vecka 13 2021 

Kära vänner! 

Tiden ilar och vi med den! Just när vi började andas lättare och tänkte att terroristerna tröttnat, 

blossar oroligheterna upp, värre än någonsin. Det är långt från Pemba men det är hit alla flyktingar 

tar sig, förr eller senare. Nu attackerade man staden nära gasfyndigheten och många som flyr 

arbetar för företag som har tillgång till helikoptrar och färjor som kan hämta dem när de vågar sig ut 

från den tjocka vegetationen där de gömt sig. Men de allra flesta får ta sig fram till fots, antingen 

norrut mot Tanzania, som en ganska stor grupp har gjort, eller söderut mot Pemba. Vi fortsätter att 

hjälpa så gott vi kan. Be för alla drabbade, än en gång. På sin hemsida har Al-Jazeera ett bra 

reportage, även BBC har skrivit en del, för er som förstår engelska. Allt är, som vanligt, inte sant och 

inte heller är det hela sanningen, men ganska bra, trots allt. 

Roliga nyheter har vi också! Bibelskolan har kunnat öppna igen, så nu är det sena kvällar på kontoret 

som gäller, igen! Eleverna i årskurs två har haft lite svårt att köra igång igen, men de i den första är 

desto mer på hugget. Corona isolering och restriktioner leder till någon slags apati, det har nog en 

del av er märkt, även i andra delar av världen. De av er som inte istället arbetar för mycket … Nåd 

och kraft åt oss alla! Be för de sammanlagt 32 eleverna, att de kan känna sig motiverade.  

Hälsoskolan har också kört igång så nu är planen framför Bibelskolan och mitt kontor fulla med vita 

och päronsplittgröna uniformer, igen. Till vår stora glädje och stolthet har vi två av våra stipendiater 

som har blivit antagna till att studera där! En ska bli barnmorska, den andra allmänsjuksköterska. 

Kurserna är på tre år. Lärarhögskolan, som en av dem hade funderat på, kommer man inte in på utan 

mutor och det fungerar ju dåligt om man ska vara kristen, samtidigt. Men de är båda andlöst 

tacksamma för detta tillfälle. För den ena av dem, hon som kommer från Nova Vida, är stadslivet en 

nyhet och hon har mycket att lära sig. Nu har vi fullt upp med att fixa uniformer, vita munskydd, vita 

skor och allt skolmaterial till dem. Be för Muamina och Constancia och deras utbildning och generellt 

för deras liv.  Be att vi inte bara blir de som ger utbildningen men även kan vara en positiv influens i 

hela deras utveckling som personer.  

Nova Vida har också kört igång igen. Vi hade en enkel ceremoni för Constancia där vi förklarade att 

om man kämpar lika hårt som hon, kan man gå långt och få studera vidare till ett bra yrke där man 

kan vara till stor nytta för sitt land och sin familj. Det är viktigt med lokala föredömen. När man ser 

att en person från ens egen by kan klara av något, ja då finns inga gränser mer, i alla fall inte 

mentala. På Nova Vida har vi fått anställa två nya lärare på lika många veckor eftersom de som har 

varit där tills nu har fått jobb på de statliga skolorna. Folk strävar efter det eftersom det ger mer 

anställningstrygghet och en pension, även om lönen är låg och oregelbunden. Vi räknar med att ge 

de gamla damerna i byn Samilala där projektet Nova Vida ligger, minst två omgångar mat, till. Många 

av dem skulle platsa på även de striktaste äldreboenden, men något sådant finns ju inte här. Be för 

dessa nya lärare att de kan arbeta med glädje och entusiasm och att de kan stanna ett tag, i alla fall!  

Nästa gång vi skriver blir det från Sverige, då återkommer vi med mer detaljer om vårt liv! 

Kära hälsningar Asante och Diane 

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 

mailto:marita.good@alliansmissionen.se


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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