
Slutrapport för Diane och Asante Manu, Pemba Mocambique 
 
Jag vill uttrycka ett stort TACK till er som församling för samarbetet i sändningen av Diane och 
Asante Manu för tjänst i staden Pemba, norra Mocambique. Det har för mig som missionsledare och 
kollegorna på SAM:s internationella avdelning varit en stor glädje och förmån att få arbeta med er och 
med Diane och Asante i det lagarbete som missionsarbete handlar om.  

Diane och Asantes varma personligheter i kombination 
med yrkesskicklighet, karaktär, levande tro och exempel på 
efterföljelse har betytt så mycket för så många människor. 
Jag hade själv förmånen att besöka Pemba under november 
månad 2022 och fick möta en rad människor som nu tar 
arbetet vidare efter Manus avslut och flytt till Sverige. 
Organisationen Lamukani, som startats och utvecklats av 
Diane, leds nu vidare av Selma Gomes Dos Santos, 
brasiliansk missionär, i ett nära samarbete med oss i SAM. 
Bibelskolan där Asante varit rektor leds nu av en lokal 
ledare i rollen som rektor och står idag på egna ben utan 
fortsatt ekonomiskt stöd från SAM.  

Diane arbetar sedan augusti 2022 på heltid som pastor i 
Lekeryds missionsförsamling. Asante gick i pension den 31 
december 2022 men kommer att besöka en rad utsändande 
församlingar under våren för ett avslutande möte med 
koppling till tjänsten som internationell medarbetare i 
SAM. Det finns fortsatt möjlighet att boka Asante för 
gudstjänster under hösten och vidare under kommande år.  

 

 

Här nedan följer en kort 
sammanfattning av Diane och Asantes 
arbete. Vi tackar Gud för spåren av 
Hans rike i Mocambique genom vårt 
gemensamma engagemang under 
många år. Med önskan om Guds rika 
välsignelse i vårt fortsatt uppdrag. 

 

 

Martin Ström 

Internationell Missionsledare, SAM 

 

 

  

Selma Gomes Dos Santo leder nu Nova Vida. 



Provinsen Cabo Delgado i norra Mocambique var tidigare den fattigaste och mest isolerade delen av 
landet när Diane och Asante startade arbetet 2003. Fram till 2017 märktes dock en stadig stegvis 
förbättring för många människors livsvillkor. Den senaste upptäckten och etableringen av ett gasprojekt 
och en gruvindustri för grafit och rubin i provinsen har gjort provinsen till den rikaste när det gäller 
naturliga resurser och tillgång till sysselsättning i hela landet.  

Under 2017 började dock terroristattackerna och många har varit tvungna att fly från sina hem och flytta 
till de större och säkrare städerna. Militära styrkor från SADC-regionerna och Rwanda har kallats in och 
situationen är på något sätt under kontroll men det förekommer fortfarande sporadiska attacker. Dessa 
attacker tros vara iscensatta av upprorsmän på flykt efter att deras baser hade översvämmats av de 
kombinerade moçambikiska och andra militära styrkorna. De attackerar byar i jakt på mat och rekryter och 
landsbygden är på många håll fortsatt osäkert ur särhetssynpunkt.  

 

Asantes huvudsakliga uppgift under många år har varit ansvaret som rektor på en bibelskola i Pemba. 
Bibelskolans primära mål är att fostra kristna ledare för tjänst i församlingar med olika 
samfundstillhörigheter. Bibelskolan har varit och fortsätter att vara en sammanhållande faktor i kyrkans 
gemenskap i Cabo Delgado-provinsen. Att föra elever från olika kyrkor under ett tak för att engagera sig 
och samlas i den enhet vi delar i Kristus har också fört de olika samfunden samman, även om det finns 
mer utrymme för förbättringar. 

Den nya rektorn på bibelskolan är en före detta elev. Det har varit ett stort bönesvar att se hur han har 
vuxit i Herren och sin passion att se skolan växa och fungera för att tjäna församlingsgemenskapen i Cabo 
Delgado. Utbildning har blivit viktigare i landet. De flesta inser numera att utan utbildning så finns det 
ingen framtid och möjlighet att påverka sin livssituation. 

 

Diane har fått hjälpa människor genom ögonöppnande undervisning och själavård. Hon har även fått 
hjälpa till med katastrofhjälp vid en rad olika tillfällen. 

När Diane och Asante kom till Pemba var kunskapen om HIV/AIDS väldigt låg, även i kyrkorna. Det 
fanns till och med församlingar där det ansågs att aids var Guds straff och att aids var en demon. Men 
senare har de som undervisats kommit tillbaka och berättat att de fått följa med folk till sjukhus för att 
testa sig. Som ett resultat av detta kunde mammor få bromsmedicin, inte smitta sina spädbarn eller 
partners och leva och se sina barn växa upp.  

Organisationen Lamukani startades för att möta dessa behov och senare grenen Nova Vida där utsatta 
barn får stöd och hjälp att utvecklas i en utsatt livssituation och stöd att klara av skolan. Nyligen har den 
första eleven därifrån klarat av motsvarande gymnasiet tack vare detta och läser nu till barnmorska. Under 
loven kommer hon tillbaka till byn för att besöka sin mamma och sina två små barn som bor hos 
mamman. Men hon undervisar också om hälsa på centret. Då hon gör det är hon ett starkt, lokalt exempel 
för de unga att följa. Detta gör att de får hopp och motivation att studera även i uppförsbacke.  
Aids är inte ett lika stort problem i landet nu eftersom fler har tillgång till bromsmedicin, även om covid-
pandemin och situationen med terroristerna har lett till många bakslag.  

 

Den lokala kyrkan växer och visar tecken på mognad i ord och kärlek. Detta arbete har växt bland annat 
på grund av att kyrkan var av kärlek tvungen att öppna sina dörrar för att ta emot flyktingar som flydde 
från terroristattackerna. Eftersom dessa attacker delvis har kopplingar till radikal islamism har en del 
människor fått sätta livet till eftersom de vägrat avsäga sig sin tro. Den dominerande religionen i regionen 
är animism, d.v.s. tron på andemakter. De flesta människor är även påverkade av en lokal version av 
folkislam. Kyrkan är fortfarande i sin linda och de flesta kristna är första generationens kristna, därför 
behövs fortsatt stöd, utbildning och vägledning. Här har det fortsatta arbetet genom Lamukani och 
bibelskolan en fortsatt viktig roll att spela i samverkan med många andra goda partners som arbetar vidare 
med bönen - Gud, låt ditt rike komma!  


