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Några axplock från det som hände under januari månad utifrån MOKICCOs perspektiv.  
X Hus nr 43 byggt för fattiga och behövande. (bilden)  
X Nytt familjehem öppnat i Olokolili. 
X Nytt familjehem öppnat i Boma Ng´ombe.  
X Överraskande många gåvor (januari brukar inte vara den största gåvomånaden för oss) 
X  Möte med styrelsen för missionsskolan i Mwangaria. Beslut om bl.a. en lektionssal för snickeri.  
X Bygge på blivande kindergarten i Kituri. 
X Bidrag till toalett för byskola i Mamba Kotella.   
 

Några axplock från det som hände mig privat under januari månad:  
X Sjätte upplagan av min tanzanianska kyrkohistoria nu utgiven. (på swahili) 
X Manus inskickat till Semnos för min nästa bok ”Den helige Ande – kraft till tjänst”. 
X Undervisning på den lutherska kyrkans bibelskola började efter juluppehållet. 
 
 MOKICCO gör säkert sina misstag och jag vet att jag i alla fall gör det, men jag tror inte vi så ofta 
ankagas för  att vara  overksamma och lata. Nej, MOKICCO gör mycket, blir alltmer kända och nämns nu 
ibland som ett av de större hjälparbetena i Tanzania. Jag kan aldrig glömma när jag under tiden i S:ta 
Clara blev inbjuden till Carnegiestiftelsen och fann mig sitta bredvid två representanter från Stockholms 
stadsmission  resp. Ersta diakoni.  Dessa båda organisationer, med rötter i den nyevangeliska väckelsen 
på 1800-talet med stora och välkända diakonala arbeten – och så lilla jag, sm började gå ut med en 
termos på torsdagnätterna till de prostituerade på Malmskillbadsgatan. Nu satt jag på samma plan som 
dem och blev erbjuden att med dem söka ekonomiskt bidrag! Det kändes lite så vid en lektion på 
bibelskolan denna månad, då en student presenterade ett arbete om hur man ska nå dagens muslimer i 
Tanzania.  Särskilt lyfte han fram att man skulle hjälpa behövande och fattiga muslimer. Som 
berömvärda kristna intiativ nämnde han två stora, välkända organisationer – ”World Vision” och 
”Compassion” – och så MOKICCO! 
 
Vi går framåt – vi står på löftena – kavlar upp armarna – öppnar plånboken  och gör det Jesus sa vi skulle 
göra – hjälpa om så bara en enda. MOKICCO hjälper många.  
 

Carl-Erik   
 

Hemsida:  www.carleriksahlberg.se   

http://www.carleriksahlberg.se/

