
 

 

                                MÅNADSBREV DECEMBER 2019  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi har haft en del föräldralösa och utsatta barn som bott i våra familjehem sen starten 2006. Då var de 
små men nu börjar de bli stora - unga män och kvinnor. Vi i MOKICCO har satt en gräns för hur länge vi 
hjälper barnen i familjehemmen och vi har satt den vid 18 års ålder. Precis som i Sverige så 
underhåller ju inte föräldrar sina barn hela livet – och vi förväntar oss nu att de olika familjerna ska ta 
sitt ansvar även för fortsättningen av de här ungdomarnas liv. Om de skulle få problem senare i livet, 
så är det till de här familjehemmen, som varit deras hem en stor del av livet, som de ska vända sig. 
Någon pappa eller mamma att vända sig till finns i regel inte.  
 Men MOKICCO finns ju fortfarande där. Vi har vår yrkesskola, där ungdomar får en kurs i sömnad och 
entreprenörskap och sen vid kursens avslutning en symaskin och ett litet startkapital. Under 
november månad så anstälde vi också Maria i vår bokaffär i Marangu. Hon har växt upp på ett 
familjehem i Kibosho sen hon var liten. Mamma och pappa är döda. Maria smittades av HIV genom 
mamman vid sin födsel. Nu finns hon i vår bokaffär – och hon gör ett bra jobb, välkomnande och 
vaken. Hezekiah är vårt första barn som går på en bibelskola. Han har bott på ett annat av våra 
familjehem i många år. Nu går han en utbildning  i musik på den här lutherska bibelskolan – kanske 
blir han kantor.  

Under november månad byggde vi också vårt 20:e hus för 
fattiga och utsatta människor, mest änkor som måste ta hand 
om sina barnbarn. Det har regnat mycket här på sistone och vi 
får bud från fattiga änkor och familjer att det regnar in i deras 
”skjul”. Genom vår ”missionsfond” så kan vi bygga ett 
tvårumshus åt dem. Men på det här området syns behoven 
omättliga. Nu står vi snart i begrepp att bygga ett hus åt en 
fattig familj i Soko. (bilden) En pensionär från Skåne mailade 
mig och ville fira julen på ett annat sätt i år utan den vanliga 
köphysterien. Första advent samlar han sin familj och i stället 

för julklappar ger man 6000:- till MOKICCO.  Det ska bli grundplåten till ett nytt hus för familjen i Soko.  
 

Jag tillönskar oss alla en välsignad adventstid! 

 
Carl-Erik  
 

BESÖK I SVERIGE I MELLANDAGARNA 2019-2020: 24.12 12.00 S:ta Clara, 26.12 10.00 Skeda, 
Linköping, 31.12 18.00 Arken, Söderköping, 5.1 11.00 S:ta Clara, 6.1 10.00 Norrmalmskyrkan, Skövde, 7.1. 13.00 
Folkungakyrkan, Sthlm, 8.1 18.30 Vårdsberg 9.1. S:ta Clara (Vägen-dag) 10.1 19.00 Tabernaklet, Göteborg, 12.1. 
10.00 Equmeniakyrkan, Falköping.  


