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 I de här månadsbreven så blir det så lätt att vi beskriver det som hänt den sista 
månaden, i det här fallet november, och det finns verkligen mycket att berätta.  Just 
nu håller man på med grunden till det som ska bli kök i yrkesskolan i Mwangaria.  På 
samma ställe samlas 55 barn till kindergarten varje dag. Deras mammor är ute på 
fälten och jobbar och barnen är oftast ensamma. De får té på morgonen och sen får 
de klara sig på det tills mammorna kommer hem på kvällen.  Nu får de vara i 
kindergarten till mitt på dan, får mellanmål där, plus enklare undervisning i att läsa, 
skriva och räkna. I Boma Ng´ombe öppnar vi inom kort en kristen bokhandel och en 
luthersk evangelist, James, ska förestå den. Och så fortsätter man förbättra vägen 
upp dit vi bor.  Både bokhandeln i Boma Ng´ombe och vägen hit är dock något som vi 
privat står för och bekostar men jag nämner dem som exempel på det som ändå sker 
omkring oss.  

  Det är en del av vår och MOKICCOS vardag och 
verklighet – men det är inte det enda och egentligen inte 
det viktigaste.  Det viktigaste – och roligaste – tycker jag 
det bifogade kortet illustrerar.  Det är det dagliga mötet 
med barnen och då tänker jag främst här i Marangu, där 
vi bor.  Kortet är taget av Overa, då jag en kväll satt med 
några av dem och försökte lära dem spela schack.  
(Schack är ett av mina absoluta favoritspel) Jag 
förvånades hur lille Freddy visste vad de flesta pjäserna 
hette även om han inte visste hur de gick. Vi möter de 
här barnen så ofta.  Varje kväll är någon, några eller alla 
av dem uppe hos oss och det blir ofta puzzelläggande, 
ibland sång, ofta té och ibland bön. (Overa och jag 
avslutar alltid kvällen tillsammans med en kort bön och 
barnen har sin egen kvällsandakt men ibland kan det 
passa att de är med när vi ber) Det är familjekvällar i 
Marangu – när den afrikanska kvällen nattsvart har 

sänkt sig och vi och barnen umgås. Det är MOKICCO!  
 
Önskar er alla en välsignad advent!  

 
Carl-Erik 
 
PLANERADE RESOR: 
SVERIGE: 18-22.1 (Längbro, Alingsås, Vårgårda) SVERIGE: 12.3-ca. 1.4. (Lilla Edet, Gävle, 

Riksdagens kristna grupp, Hässleholm, Västerås, S:ta Clara, Hudiksvall) SVERIGE: ca. 13.7-    
(S:ta Clara, Sollefteå, Bottnaryd, Hjo, Klevshult, Västerås) ISRAEL: 29.10-5.11 

 


