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    Speciellt i april men även i maj regnade det väldigt mycket här i Tanzania. Det var regnperiod men 
mer än regnperiod – dag efter dag, stora regnmängder. Även in i vårt hus började det komma in 
vatten från en regndränkt jord omkring huset. Men det var väl ingenting att nämna när vi fick höra 
attt det hände också för fattiga människor i deras lerhus. Det var vatten på lergolvet varje morgon – 
tänk att vakna så och kliva i och halka i lera det första man gör en ny dag. Nödrop kom från både här 
och där om hus som höll på att rasa ihop p.g.a. regnet.   
 Och vi bygger och bygger och bygger hus för fattiga människor, mest änkor med barnbarn – i veckan 
som gick stod vårt 32:a hus färdigt. Kostnaden för att bygga en tvårummare med cement (betong) är 
bara ca. 15.000:- men med 32 hus har vi ju nu byggt för närmare en halv miljon.  Men Overa och jag 
tänker så här, att husen de kommer att stå kvar – längre än vår egen livstid. Husen förkunnar för nya 
släkten om vad kristen hjälpverksamhet kan göra. Vi har ju också gett pengar till mikroprojekt för 
fattiga människor – starta liten affär,  skaffa en get etc. – men där har vi märkt att mer än hälften av 
dessa projekt fullföljs inte.  Man kan få pengar til att skaffa en gris t.ex. men man har sen inte pengar 
sen att skaffa mat till grisen, som magrar och sedan bara slaktas. 

 Så att bygga hus känns faktiskt mer viktigt och 
mer riktigt. Vi blev ytterligare påminda om det i 
veckan som gick när vi fick ett nytt nödrop från en 
familj, bosatt  i en ”kåkstad” i utkanten av staden 
Moshi. Familjen på fem personer bor i två 
fallfärdiga rum, där det faktiskt är fara att en vägg 
rasar över dem under natten och kanske dödar 
dem. Ja, ni kan själva på bilden se det hus, som de 
nu hyr. De vill nu på egen hand bygga sig ett eget 
hus på en annan plats och har bett om hjälp att 
kunna göra det.  Visst ska vi hjälpa henne!  Vill du 
vara med?  
   När man har jobbat så länge som vi har gjort i 
MOKICCO (sen 2006) så ser man med tiden vilka 

huvudfåror man ska jobba efter. För MOKICCO verkar framtidens huvudfåror bli:  1. Familjehemmen – 
ge föräldralösa barn nya, bra hem för livet. 2. Kindergarten (idag har vi två). 3. Matutdelning på skolor 
(idag på en skola, från 1 juli i tre skolor). 4. Hus för fattiga och sjuka, företrädesvis änkor (idag 32 hus). 
   Vi är så glada, så lyckliga i det vi håller på med.  Vi vill gärna dela den glädjen och lyckan med er goda 
och trogna vänner. Det bästa framför!  
 

Carl-Erik  
OBS.  NY HEMSIDA  carleriksahlberg.se.  Där kan man läsa mina veckobrev, tidigare magasin, 
information om kommande predikoresor och nyutgivna böcker och lyssna på en del av mina 
predikningar.  
 

PREDIKOTURNÉ SOMMAREN 2020:  Sommaren är ju lite osäker p.g.a. corona-viruset men det 
spikade programmet ser i dagsläget ut så här:  28-29.8 Frälsningsarmén, Östersund, 30.8 11.00 S:ta Clara,  
6.9 11.00 EFS Askersund, 12.9 10.00 Svenska kyrkan Solberga, 13.9 11.00 Svenska kyrkan Tegneby, 16-17.9 
Filadelfia Södvik.  

 


